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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินรวมของบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และ 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  

• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั  

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ 

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ

และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  

ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 



แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 

 

 

ความมสีาระสําคญั 
 

ขอบเขตของการตรวจสอบของขา้พเจา้กาํหนดตามความมีสาระสําคญั ขา้พเจา้กาํหนดแผนการตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมั่น 

อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงจะถูกพิจารณาว่ามีสาระสําคญัถา้การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงรายการใดรายการหน่ึงหรือทุกรายการโดยรวม จะสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตุสมผลว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

เชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวม 

 

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาความมีสาระสาํคญัตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ โดยกาํหนดความมีสาระสําคญัโดยรวมสําหรับงบการเงิน

รวมเป็นจาํนวนเงินตามเกณฑ์ดงัท่ีอธิบายไวใ้นตาราง ขา้พเจา้ใช้ความมีสาระสําคญัและพิจารณาปัจจยัเชิงคุณภาพในการกาํหนด

ขอบเขตการตรวจสอบ รวมถึงลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ และเพื่อประเมินผลกระทบของการแสดงขอ้มูล 

ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง ทั้งในแง่ของแต่ละรายการและผลรวมของทุกรายการต่องบการเงินโดยรวม 

 

ความมสีาระสําคญั 
 

ความมีสาระสําคัญโดยรวมสําหรับงบการเงินรวมเท่ากับ 176 ล้านบาท ซ่ึงเป็น 

ร้อยละ 5 ของกาํไรก่อนภาษีเงินไดข้องกลุ่มกิจการ 

 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการโดยมุ่งเนน้ตรวจสอบ

กิจการท่ีมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 99 ของกาํไรก่อนภาษีเงินได้

ของกลุ่มกิจการ และเป็นร้อยละ 98 ของสินทรัพยร์วมของกลุ่มกิจการ 

 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ได้กาํหนดการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นเร่ืองสําคญัในการ

ตรวจสอบ 



ความมีสาระสําคญัโดยรวมสําหรับ 

งบการเงนิรวม 

176 ลา้นบาท 

วธีิการกาํหนดความมีสาระสําคญั ร้อยละ 5 ของกาํไรก่อนภาษีเงินไดข้องกลุ่มกิจการ 

เหตุผลในการใช้ข้อมูลอ้างองิในการกาํหนด 

ความมีสาระสําคญั 

  

ขา้พเจา้เลือกใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงในการกาํหนดความมีสาระสาํคญั

เน่ืองจากการประเมินผลการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการกาํหนดจากกาํไรก่อนภาษีเงินได ้

โดยปกติข้อมูลอ้างอิงร้อยละ 5 น้ีเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป ซ่ึงใช้ในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบและไม่มีรายการท่ีผดิปกติท่ีสาํคญัท่ีตอ้งปรับปรุงขอ้มูลอา้งอิงน้ี 
 

 

ขา้พเจา้ได้ตกลงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้จะรายงานการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ 

ของขา้พเจา้ ซ่ึงมีจาํนวนเงินท่ีมากกวา่ 17.6 ลา้นบาท 

 

วธีิการกาํหนดขอบเขตการตรวจสอบกลุ่มกจิการ 

ขา้พเจา้กาํหนดขอบเขตการตรวจสอบเพื่อปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ เพี่อให้ขา้พเจา้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ  

โดยข้าพเจ้าพิจารณาถึงโครงสร้างของกลุ่มกิจการ กระบวนการและการควบคุมทางด้านบัญชี และอุตสาหกรรมของกลุ่มกิจการ 

ท่ีดาํเนินการอยู ่

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ือง การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เป็นเร่ือง

สาํคญัในการตรวจสอบและไดน้าํเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองน้ี  

 

 



เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมมูลค่า 17,575 ล้านบาท เกิดจากการซ้ือธุรกิจ

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจพลังงานและธุรกิจนํ้ า ตามท่ี

แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.15 เร่ืองนโยบาย

การบญัชี และขอ้ 20 เร่ืองค่าความนิยม 

 

ตามข้อกาํหนดตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 36 เร่ือง 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์กลุ่มกิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่า

ของค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจเป็นประจาํทุกปี โดย

ไม่คาํนึงวา่จะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่  

 

เน่ืองจากผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ

ขอ้มูลในอนาคต เพื่อประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ

หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงรวมค่าความนิยมไวด้ว้ย 

ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ี 

 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนดงักล่าวพิจารณาจากมูลค่ายติุธรรม

หักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย โดยใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบัน  

ข้อสมมติฐานท่ีสําคญัท่ีใช้ในการคาดการณ์กระแสเงินสด

สุทธิในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ได้แก่ กําไร

ขั้นตน้ อตัราการเติบโตและอตัราคิดลด 

 

ผลการประเมินพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสูงกว่าราคา

ตามบัญชี ดังนั้ นผูบ้ริหารสรุปผลว่าไม่มีการด้อยค่าของค่า

ความนิยม 
 

  

 

 

ขา้พเจา้ได้สอบถามเพื่อทาํความเขา้ใจวิธีการจดัทาํประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ 

 

สําหรับข้อสมมติฐานเก่ียวกับกําไรขั้นต้นและอัตราการเติบโต 

ขา้พเจา้ได้สอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบเพื่อประเมินเก่ียวกับ

ความสมเหตุสมผลของวิธีการและขอ้มูลตามสัญญาระยะยาวท่ีมี

ผลบงัคบัใชจ้ริงในปัจจุบนัซ่ึงครอบคลุมระยะเวลาในอนาคตดว้ย 

ร่วมกับการวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลในอดีตและแผนธุรกิจใน

อนาคต 

 

จากนั้นขา้พเจา้ไดส้อบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบโดยเฉพาะเจาะจง

เพื่อวิเคราะห์เก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐานเก่ียวกบั

อัตราคิดลดซ่ึงใช้วิ ธีต้น ทุนเงิน ทุน ถัวเฉ ล่ีย โดยอ้างอิงจาก 

ผลประกอบการล่าสุดและเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอุตสาหกรรม

เดียวกนั 

 

ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการคาํนวณตวัเลขสําคญัท่ีไดจ้ากการประมาณ

การตามขอ้สมมติฐานขา้งตน้ เพื่อคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

คืน และเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี 

 

ขา้พเจา้พบวา่ขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัดงักล่าวถูกนาํมาใชใ้นระดบัท่ี

สอดคล้องกับข้อมูลทางการตลาดและอุตสาหกรรม จากวิธีการ

ตรวจสอบขา้งตน้ 



ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

ของผูส้อบบญัชีน้ี  

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน 

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร

เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 

กรรมการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวม 

และ งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 

ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ 

การดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 



ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน

ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมี

อยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผล

ไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง 

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 

และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต

อาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ไดรั้บ และประเมินวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมี

นยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอน 

ท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป

ของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่า 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

หรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทางการควบคุมดูแลและ 

การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 



ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้

ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ

ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควร

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

ชาญชัย  ชัยประสิทธ์ิ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 

กรุงเทพมหานคร 

22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 3,172,220,811 1,919,710,972 286,177,141 79,167,781
เงินลงทุนระยะสั้น 8 806,395,471 568,747,679 758,644,409 546,774,454
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 9 408,665,593 526,005,100 57,051,441 16,052,582
เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38 854,550,500 1,031,765,000 3,821,900,000 3,082,000,000
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10 13,364,418,778 13,740,364,439 - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 409,665,242 739,905,093 56,188,022 94,457,240
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 11 - 835,204,143 - 133,566,120

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 19,015,916,395 19,361,702,426 4,979,961,013 3,952,018,177

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือ่ขาย 12 4,782,610,770 3,836,231,359 4,076,036,281 3,131,131,613
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 14,316,618,243 12,339,442,029 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 26,317,590,807 23,502,921,939
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 15 2,136,761,665 1,576,407,625 1,238,450,000 1,238,450,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 16 480,713,206 283,085,894 - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 17 10,076,104,615 9,422,007,467 4,952,349,349 5,442,077,663
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 18 4,635,158,285 4,385,368,737 109,986,529 23,828,654
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 19 4,118,659,963 4,118,659,963 - -
ค่าความนิยม 20 17,575,045,652 17,575,045,652 - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 141,716,914 204,078,206 24,779,232 96,047,739
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,065,642,114 516,930,231 91,076,568 89,112,834

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 59,329,031,427 54,257,257,163 36,810,268,766 33,523,570,442

รวมสินทรัพย์ 78,344,947,822 73,618,959,589 41,790,229,779 37,475,588,619

กรรมการ  ______________________________      กรรมการ  ______________________________ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูร้ะยะสั้น 22 1,615,980,331 1,784,171,994 1,315,980,331 1,384,171,994
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 23 2,776,959,451 2,591,630,077 500,556,584 444,819,329
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 4,505,013,365 3,058,716,265 3,854,033,372 3,058,716,265
รายไดร้อการตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 25 135,382,829 189,213,141 10,809,594 74,436,176
เงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - - 672,900,000 1,302,000,000
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 96,390,869 190,098,435 - -
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 115,473,406 161,142,206 25,696,449 55,439,459
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย์

ท่ีจดัประเภทท่ีถือไวเ้พื่อขาย 11 - 32,332,916 - -

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 9,245,200,251 8,007,305,034 6,379,976,330 6,319,583,223

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูร้ะยะยาว 22 - 3,936,901,708 - -
หุน้กู้ 24 30,259,458,270 25,618,678,491 14,066,066,534 11,121,979,713
รายไดร้อการตดับญัชี 25 4,436,159,316 4,169,660,883 2,518,892,476 2,511,387,119
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 2,622,177,318 2,548,322,403 - -
เงินมดัจาํจากสญัญาเช่าระยะยาว 191,813,404 153,578,512 26,080,862 38,910,937
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 140,353,043 117,644,189 41,612,279 34,310,812
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 435,693,370 533,461,116 97,498,348 110,762,757

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 38,085,654,721 37,078,247,302 16,750,150,499 13,817,351,338

รวมหนีสิ้น 47,330,854,972 45,085,552,336 23,130,126,829 20,136,934,561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 27
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 27 12,438,534,575 12,391,309,606 12,438,534,575 12,391,309,606
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 28 795,398,351 803,347,472 795,398,351 803,347,472
ส่วนเกินทุนจากการแลกหุน้ 172,861,100 172,861,100 202,175,962 202,175,962
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 29 156,777,302 156,433,000 156,777,302 156,433,000
ยงัไม่จดัสรร 8,471,392,437 6,864,317,324 3,186,942,678 2,340,888,467

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 3,757,338,297 3,423,220,996 446,847,365 12,256,519

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 27,225,728,779 25,243,732,530 18,660,102,950 17,338,654,058
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,788,364,071 3,289,674,723 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 31,014,092,850 28,533,407,253 18,660,102,950 17,338,654,058

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 78,344,947,822 73,618,959,589 41,790,229,779 37,475,588,619

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 1,621,525,040 1,775,201,675 427,099,819 477,206,509

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 5,130,456,377 6,290,087,427 829,934,016 1,438,905,905

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,569,946,252 1,448,294,266 - -

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ (891,609,721) (801,133,739) (266,109,587) (263,830,519)

ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (2,838,688,694) (3,339,334,846) (495,875,089) (940,891,396)

ตน้ทุนจากการขายสินคา้ (901,482,313) (861,067,372) - -

กําไรขั้นต้น 3,690,146,941 4,512,047,411 495,049,159 711,390,499

รายไดอ่ื้น 32 757,656,258 932,887,843 2,657,872,292 2,936,784,804

ค่าใชจ่้ายในการขาย (231,124,199) (317,183,897) - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,376,636,436) (1,385,228,747) (368,302,597) (400,004,414)

ตน้ทุนทางการเงิน 33 (1,179,334,097) (1,616,527,334) (676,209,386) (668,423,941)

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13, 15 2,542,619,585 1,963,491,687 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 4,203,328,052 4,089,486,963 2,108,409,468 2,579,746,948

ภาษีเงินได้ 35 (325,240,934) (253,820,349) 37,379,204 24,426,421

กําไรสําหรับปี 3,878,087,118 3,835,666,614 2,145,788,672 2,604,173,369

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 723,078 - -

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการ

ใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 21 - (133,492) - -

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 589,586 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 448,844,816 (143,254,276) 543,238,557 (34,599,309)

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (21,896,300) (53,778,009) - -

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของ

การร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย (1,177,960) (10,459,539) - -

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 21 (89,768,963) 28,650,855 (108,647,711) 6,919,862

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 336,001,593 (178,840,969) 434,590,846 (27,679,447)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 336,001,593 (178,251,383) 434,590,846 (27,679,447)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 4,214,088,711 3,657,415,231 2,580,379,518 2,576,493,922

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 2,906,809,574 3,266,429,382 2,145,788,672 2,604,173,369

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 971,277,544 569,237,232 - -

3,878,087,118 3,835,666,614 2,145,788,672 2,604,173,369

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 3,243,291,459 3,091,383,385 2,580,379,518 2,576,493,922

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 970,797,252 566,031,846 - -

4,214,088,711 3,657,415,231 2,580,379,518 2,576,493,922

กําไรต่อหุ้น 36

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.2029 0.2281 0.1497 0.1818

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.2001 0.2281 0.1477 0.1818

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การ

ส่วนแบ่ง เปลี่ยนแปลง รวม

ใบสําคญั จดัสรรแล้ว - ขาดทุน ส่วนได้เสีย ส่วนของผู้เป็น ส่วนได้เสีย

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกินมูลค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทุน ทุนสํารองตาม เงนิลงทุน การแปลงค่า การวดั เบ็ดเสร็จอื่น ของบริษทัใหญ่ เจ้าของของ ทีไ่ม่มอีํานาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามญั ซื้อหุ้นสามญั จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เผื่อขาย งบการเงนิ มูลค่าใหม่ การร่วมค้า ในบริษทัย่อย บริษทัใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

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

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 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 29 - - - - 29,283,000 (29,283,000) - - - - - - - -
เงินปันผลจ่าย 30 - - - - - (2,898,854,342) - - - - - (2,898,854,342) - (2,898,854,342)
การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของ

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

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - - - - - - (49,500,328) (49,500,328)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 3,266,429,382 (114,603,421) (53,778,009) 657,110 (7,321,677) - 3,091,383,385 566,031,846 3,657,415,231

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2560 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 27, 28 1,183,685 47,224,969 (7,949,121) - - - - - - - - 40,459,533 - 40,459,533
การเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 45 45
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 29 - - - - 344,302 (344,302) - - - - - - - -
เงินปันผลจ่าย 30 - - - - - (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 - - - - - - - - - - - - (474,472,533) (474,472,533)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 2,906,809,574 359,075,853 (21,769,396) - (824,572) - 3,243,291,459 970,797,252 4,214,088,711

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 1,433,426,717 12,438,534,575 795,398,351 172,861,100 156,777,302 8,471,392,437 291,196,570 (90,974,382) 6,298,087 (17,579,956) 3,568,397,978 27,225,728,779 3,788,364,071 31,014,092,850

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ใบสําคญั จัดสรรแล้ว -
ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกินมูลค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทุน ทุนสํารองตาม เงนิลงทุน การวดั รวมส่วนของ

ชําระแล้ว หุ้นสามญั ซื้อหุ้นสามญั จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร มูลค่าใหม่ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 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 29 - - - - 29,283,000 (29,283,000) - - -
เงินปันผลจ่าย 30 - - - - - (2,898,854,342) - - (2,898,854,342)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 2,604,173,369 (27,679,447) - 2,576,493,922

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2560 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 27, 28 1,183,685 47,224,969 (7,949,121) - - - - 40,459,533
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 29 - - - - 344,302 (344,302) - - -
เงินปันผลจ่าย 30 - - - - - (1,299,390,159) - - (1,299,390,159)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 2,145,788,672 434,590,846 - 2,580,379,518

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 1,433,426,717 12,438,534,575 795,398,351 202,175,962 156,777,302 3,186,942,678 453,429,398 (6,582,033) 18,660,102,950

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 4,203,328,052 4,089,486,963 2,108,409,468 2,579,746,948
รายการปรับปรุง

(กลบัรายการ)ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (9,569,495) 25,870,295 - -
ค่าเส่ือมราคา 17, 18 484,254,855 453,596,973 130,070,987 155,399,026
ค่าตดัจาํหน่าย 12,729,056 19,266,235 4,568,139 2,835,864
ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 331,132 -
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 32 (13,000,628) (9,530,550) (11,987,553) (9,486,399)
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย

จากการควบกิจการ 32 (142,980) (17,190,913) - (17,190,913)
ตดัจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ - 144,020 - -
กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (1,227,419,668) (1,260,048,744) (334,058,927) (492,923,432)
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 32 (6,711,062) (2,299,955) (2,799,065) (117,687)
ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13,872,688 13,872,688 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 22,708,854 22,504,850 7,301,467 6,372,266
รายไดด้อกเบ้ีย 32 (82,556,663) (91,846,719) (92,538,382) (71,237,849)
รายไดเ้งินปันผล 32 (288,971,841) (299,852,362) (2,484,660,724) (2,801,978,085)
ตน้ทุนทางการเงิน 33 1,179,334,097 1,616,527,334 676,209,386 668,423,941
ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13, 15 (2,542,619,585) (1,963,491,687) - -

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในการดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (31,244,338) 21,261,810 (9,535,383) (3,603,627)
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 572,394,181 512,601,974 - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 23,474,115 (1,012,532) 4,232,035 (1,651,756)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (565,462,639) (100,452,724) (24,818,990) (20,460,118)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (295,855,132) (264,204,721) (82,991,903) 49,143,921
รายไดร้อการตดับญัชี 25 (265,265,268) (238,012,806) (147,283,552) (130,516,531)
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (45,668,800) 2,947,374 (29,743,010) (1,000,583)
เงินมดัจาํจากสญัญาเช่าระยะยาว 5,916,976 (3,513,684) (12,830,075) (14,378,084)
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 26 - (617,000) - -
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (97,767,750) 222,774,026 (13,264,409) (6,517,713)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,045,757,025 2,748,780,145 (315,389,359) (109,140,811)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
ดอกเบ้ียรับ 78,818,466 145,691,976 61,074,906 71,077,360
ดอกเบ้ียจ่าย (1,536,117,295) (1,796,244,432) (613,782,505) (679,881,570)
เงินปันผลรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 704,780,320 953,857,137 209,004,913 213,137,807
ภาษีเงินไดรั้บคืน 500,210,558 2,828,089 89,162,794 -
ภาษีเงินไดจ่้าย (370,785,869) (265,511,634) (30,350,611) (37,560,119)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 422,663,205 1,789,401,281 (600,279,862) (542,367,333)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น 8 (6,000,647,175) (5,875,000,000) (5,305,000,000) (5,875,000,000)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 5,776,273,296 7,424,571,696 5,105,369,639 7,422,571,696
เงินสดจ่ายใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (176,000,000) (153,700,000) (13,049,900,000) (27,660,200,000)
เงินสดรับคืนจากการใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 353,214,500 554,835,000 12,310,000,000 25,217,700,000
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเปล่ียนแปลง - 285,599 - 136,712
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนเผือ่ขาย (439,676,100) (163,931,530) (439,676,100) (4,362)
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเผือ่ขาย 12 105,938,370 62,323,132 37,757,950 21,901,186
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัร่วม 13 (432,422,900) (1,219,487,600) - -
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 - 16,183,065 - -
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - (2,815,000,000) (174,800,000)
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 15 (418,077,495) (171,747,500) - -
เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของการร่วมคา้ - 2,151,955 - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 16 (211,500,000) - - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (1,431,653,622) (775,484,802) (119,652,731) (350,356,637)
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (2,302,046) (4,740,870) (558,355) (4,740,870)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 3,455,340,691 3,162,366,478 920,225,007 1,514,978,504
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมดัจาํการซ้ือท่ีดิน (25,464,000) - - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (514,397,714) (716,976,518) (23,795,940) (6,381,688)
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (151,387) - (151,387) -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,902,345 2,471,962 2,799,065 242,990
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดจ้ากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ (123,406,459) (64,077,350) (24,775,000) (53,058,800)
เงินปันผลรับจากกิจกรรมลงทุน 432,466,585 64,107,986 2,275,655,811 2,588,840,278

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 354,436,889 2,144,150,703 (1,126,702,041) 2,641,829,009

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะสั้น 5,428,293,033 5,711,224,129 2,628,293,033 3,911,224,129
เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะสั้น (5,620,000,000) (7,610,000,000) (2,720,000,000) (3,360,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 15,400,000 981,500,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (644,500,000) -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว (3,999,000,000) (6,500,000,000) - -
เงินสดรับจากหุน้กู้ 11,800,000,000 6,700,000,000 6,800,000,000 2,700,000,000
เงินสดจ่ายในการออกหุน้กู้ (17,361,147) (12,974,895) (8,391,658) (5,511,495)
เงินสดจ่ายคืนหุน้กู้ (5,560,000,000) (5,835,000,000) (3,060,000,000) (3,535,000,000)
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 222,580,047 13,227,603 222,580,047 13,227,603
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของ

บริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย - 2,664,268,994 - -
เงินปันผลจ่าย (1,776,976,985) (2,953,957,769) (1,299,390,159) (2,898,854,342)
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 45 3,197,808,752 - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 477,534,993 (4,625,403,186) 1,933,991,263 (2,193,414,105)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 1,254,635,087 (691,851,202) 207,009,360 (93,952,429)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,919,710,972 2,635,395,451 79,167,781 173,120,210
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด (2,125,248) (23,833,277) - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส้ินปี 3,172,220,811 1,919,710,972 286,177,141 79,167,781

รายการท่ีมใิช่เงนิสด

เจา้หน้ีจากการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 606,400,067 167,549,065 76,334,538 150,841,884
เจา้หน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 47,342,453 78,133,965 - -
เงินปันผลคา้งจ่าย 11,083,736 14,198,029 -                           - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

18 

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 
 

กำรประกอบกำรธุรกิจของกลุ่มกิจกำร คือ กำรให้เช่ำและขำยท่ีดิน อำคำร โรงงำน คลงัสินคำ้ และอสังหำริมทรัพยอ่ื์นๆ กำรพฒันำและบริหำร
จดักำรอสังหำริมทรัพย ์ในนิคมอุตสำหกรรมและเขตอุตสำหกรรม กำรบริกำรสำธำรณูปโภค ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและกำรบริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ 
กำรบริกำรดำ้นดิจิตอล คลงัขอ้มูล กำรเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตและบริกำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศอ่ืนๆ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำร
บญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำด้วยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบำยในนโยบำยกำรบญัชีในล ำดบัต่อไป 
 

กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและ
กำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผย
เร่ืองกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือ ควำมซบัซอ้น หรือ เก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนยัส ำคญัต่องบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 4 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

กลุ่มกิจกำรไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 และเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มกิจกำร โดยกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 

กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหวำ่งกำร
ประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำใช ้
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 บญัชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม และกำรร่วมกำรงำน 
 
1) บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัยอ่ยหมำยถึงกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่มกิจกำรมีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน
ผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใชอ้  ำนำจเหนือ 
ผูไ้ดรั้บกำรลงทุน กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำรควบคุม
บริษทัย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนับจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจ
ควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั โดยถือปฏิบติัตำมวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทน 
ท่ีโอนให้ส ำหรับกำรซ้ือบริษทัย่อย ประกอบดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ำยช ำระ
ให้แก่เจำ้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนได้เสียในส่วนของเจำ้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจกำร ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระตำมขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย
เม่ือเกิดข้ึน มูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำยติุธรรม หรือมูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุม 
 
ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนำ้กำรรวมธุรกิจ
ใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นั้นในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำร รับรู้ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม
ของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของต้องไม่มีกำรวดัมูลค่ำใหม่ และให้บันทึกกำรจ่ำยช ำระ 
ในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ ท่ีมำกกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำ ตอ้งรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อน 
กำรรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้ำเน่ืองจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม  
จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 
 
กิจกำรจะตดัรำยกำรบัญชีระหว่ำงกัน ยอดคงเหลือ และก ำไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำร ขำดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำสินทรัพยท่ี์โอนระหว่ำงกนัเกิดกำรด้อยค่ำ 
นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.3 บญัชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
2)  รำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

 
กลุ่มกิจกำรปฏิบติัต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจำ้ของของกลุ่มกิจกำร ส ำหรับ
กำรซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ละมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุน้ท่ีซ้ือ
มำในบริษทัยอ่ย และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของของเจำ้ของ 
 

3) กำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุม ต้องหยุดรวมบริษัทย่อยในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม ส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีเหลืออยู ่
จะวดัมูลค่ำใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่ำ
ตำมบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูใ่นรูปของบริษทั
ร่วม กำรร่วมคำ้ หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำร
นั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนวำ่กลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

4)  บริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือกำรท่ีกลุ่มกิจกำรถือหุ้น 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
ในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม  
 

5) กำรร่วมกำรงำน 
 
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรือกำรร่วมคำ้ โดยข้ึนอยู่กบัสิทธิและภำระผูกพนั 
ตำมสญัญำของของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนั้นมำกกวำ่โครงสร้ำงรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของกำรร่วมกำรงำนนั้น เงินลงทุนในกำร 
ร่วมคำ้รับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.3 บญัชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม และกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
6) กำรบนัทึกเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  

 
ภำยใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
ในภำยหลงัวนัท่ีไดม้ำดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของผูไ้ดรั้บกำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ เงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ รวมถึงค่ำควำมนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ถำ้ส่วนไดเ้สียของเจำ้ของในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้นั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำร
ท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขำ้ก ำไรหรือขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจำ้ของท่ีลดลง ก ำไรและขำดทุน 
จำกกำรลดสดัส่วนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
และส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของกำร
เปล่ียนแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรับปรุงกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำร
ในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้มีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้นั้น  
ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยำวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหำแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมและ 
กำรร่วมค้ำนั้น กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในหน้ีของบริษทัร่วมและ 
กำรร่วมคำ้หรือรับวำ่จะจ่ำยหน้ีแทนบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกส้ินรอบระยะเวลำบญัชีวำ่มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงวำ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้เกิดกำรดอ้ยค่ำ
หรือไม่ หำกมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนกบัมูลค่ำ
ตำมบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำในก ำไร 
หรือขำดทุน 
 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะตดับญัชีตำมสัดส่วนท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วน 
ไดเ้สียในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้นั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้น 
มีหลกัฐำนวำ่สินทรัพยท่ี์โอนระหวำ่งกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ  ำเป็นเพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 

7) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ จะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
ตน้ทุนจะมีกำรปรับเพื่อสะท้อนกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำ 
ตอ้งจ่ำย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.4 กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 

 
1) สกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกลุเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 

 
รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจกำรถูกวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจหลกั 
ท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน
และสกลุเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินของบริษทั 
 

2) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร
หรือวนัท่ีตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศด้วยอตัรำแลกเปล่ียน  
ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของอตัรำ
แลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรับรู้ก ำไรหรือขำดทุน
ของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไว้
ในก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

3) กลุ่มกิจกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัในกลุ่มกิจกำร (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง) 
ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงินได้ถูกแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใช้น ำเสนอ 
งบกำรเงินดงัน้ี 
 
• สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดงฐำนะ

กำรเงินนั้น 
• รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จแปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉล่ีย และ 
• ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่ำควำมนิยมและกำรปรับมูลค่ำยติุธรรมท่ีเกิดจำกกำรซ้ือหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงำน 
ในต่ำงประเทศนั้นและแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด 
 

2.5 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม เงินลงทุน
ระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยไุม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วน
ของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

23 
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2.6 เงนิลงทุนระยะส้ัน 

 
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดว้ย เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยตุั้งแต่วนัฝำกจนถึงวนัครบก ำหนดอยูร่ะหวำ่ง 3 ถึง 12 เดือน ซ่ึงแสดงดว้ยรำคำ
ทุนตัดจ ำหน่ำย และเงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหน้ี ซ่ึงรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกด้วยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของ 
ส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำรำยกำร และวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนอำ้งอิงจำกมูลค่ำสุทธิทำงบญัชี (NAV) ท่ีเผยแพร่โดยบริษทับริหำรจดักำร รำยกำรก ำไรและขำดทุน 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

2.7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำด้วยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ 
ลูกหน้ีกำรคำ้เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็น 
ส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
 

2.8 ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 
 
ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์แสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ ต้นทุนกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพยป์ระกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนในกำรพฒันำโครงกำร ตน้ทุนในกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนอุตสำหกรรมส ำเร็จรูป 
ตน้ทุนในกำรก่อสร้ำงอำคำรชุด ตน้ทุนทำงกำรเงินจำกกำรกูย้ืมเพื่อใช้ในกำรพฒันำโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนอุตสำหกรรม
ส ำเร็จรูป และก่อสร้ำงอำคำรชุด เงินมดัจ ำค่ำท่ีดิน และเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง และจะโอนเป็นตน้ทุนขำยเม่ือมีกำรขำยหรือ 
มีรำยไดจ้ำกโครงกำรดงักล่ำว 
 

2.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขำย 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จ  ำหน่ำย) จะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำยเม่ือมูลค่ำตำมบญัชีท่ีจะไดรั้บคืน
ส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนั้นตอ้งมีควำมเป็นไปไดสู้งมำก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จ  ำหน่ำย) นั้นจะวดัมูลค่ำ
ดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกวำ่ระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีกบัมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 
นอกจำกน้ีกลุ่มกิจกำรจะจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย ซ่ึงประกอบด้วย 
สิทธิกำรเช่ำ รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรอตดับญัชี และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย 
และเงินกูร้ะยะยำว ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย เงินมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว และค่ำใชจ่้ำยจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรอตดับญัชี ไปเป็นหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์จดัประเภทท่ีถือไวเ้พื่อขำย เน่ืองจำกรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งจ ำหน่ำยออกไปเม่ือสินทรัพยด์งักล่ำว 
มีกำรขำยออกไป 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.10 เงนิลงทุน 

 
กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ เป็นเงินลงทุนเผื่อขำยและ 
เงินลงทุนทัว่ไป กำรจดัประเภทข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผูก้  ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับ 
เงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวนกำรจดัประเภทเป็นระยะ  
 
เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริมสภำพคล่องหรือเม่ืออตัรำดอกเบ้ียเปล่ียนแปลง  
 
เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับ 
 
เงินลงทุนรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกด้วยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ได้มำซ่ึงเงินลงทุนนั้ น 
รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำรำยกำร 
 
เงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนวดัตำมรำคำเสนอซ้ือท่ีอำ้งอิงจำกตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยอำ้งอิงรำคำเสนอซ้ือล่ำสุดจำกตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือมูลค่ำสุทธิทำงบญัชี (NAV) ท่ีเผยแพร่โดยบริษทับริหำรจดักำร รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของ
เงินลงทุนเผือ่ขำยรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
 
บริษทัจะทดสอบค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่เงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน หำกรำคำตำมบญัชีของ
เงินลงทุนสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำรวมไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบกับรำคำ 
ตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ  ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรทุนชนิด
เดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักด้วยรำคำตำมบญัชีจำก
จ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2.11 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 
อสังหำริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำของสินทรัพยห์รือทั้งสอง 
อย่ำง และไม่ไดมี้ไวใ้ช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน รวมถึงอสังหำริมทรัพย ์
ท่ีอยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำงหรือพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 
กลุ่มกิจกำรจดัประเภทท่ีดินท่ีถือไวภ้ำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเม่ืออสังหำริมทรัพยน์ั้นเป็นไปตำม
ค ำนิยำมของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวธีิรำคำทุน รวมถึงตน้ทุนในกำรท ำรำยกำร 
  
กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเขำ้เป็นมูลค่ำบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท ำก็ต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มกิจกำรจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และตน้ทุนสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทั้งหมด 
จะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีกำรเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน จะตดัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนท่ีถูก
เปล่ียนแทนออก 
 
หลงัจำกกำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีรำคำทุน หัก ค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
ท่ีดินไม่มีกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนอ่ืนๆ จะค ำนวณตำมวิธีเส้นตรง เพื่อปันส่วนรำคำทุน
ตลอดประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 
อำคำรและคลงัสินคำ้ 30 ปี และ 40 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 20 ปี, 25 ปี และ 40 ปี 
ระบบสำธำรณูปโภค 10 ปี และ 20 ปี 
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2.12 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 

 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
กำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม เม่ือตน้ทุน
นั้นเกิดข้ึนและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ มูลค่ำ
ตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืนๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ท่ีดินไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ  ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยอ่ื์นค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำร 
ใหป้ระโยชน์ท่ีประมำณกำรไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 20 ปี และ 25 ปี 
ระบบสำธำรณูปโภค 10 ปี และ 20 ปี 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชค้ลงัสินคำ้ 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
สินทรัพยใ์หเ้ช่ำ 5 ปี และ 15 ปี 
 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
ใหเ้หมำะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนทนัที 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำก 
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 

2.13 สิทธิกำรเช่ำ 
 
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงสิทธิกำรเช่ำ ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยกุำรเช่ำเป็นระยะเวลำ 20 - 30 ปี 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.14 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 
สิทธิในกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ ำ (Exclusive right) ให้แก่ลูกคำ้ท่ีอยูใ่นกลุ่มนิคมอุตสำหกรรม ซ่ึงไดม้ำจำกกำรซ้ือธุรกิจ จะรับรู้ดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ ค่ำสิทธิในกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำท่ีอำยกุำรใชป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน จะไม่มีกำรตีรำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรดสอบ 
กำรดอ้ยค่ำทุกปี และปรับปรุงหำกกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน (ถำ้มี) 
 

2.15 ค่ำควำมนิยม 
 
ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรไดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
 
ค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี และแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำม
นิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีกำรกลบัรำยกำร ทั้งน้ีมูลค่ำคงเหลือตำมบญัชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวมค ำนวณในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมีกำร
ขำยกิจกำร 
 
ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอำจจะ
เป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกนัซ่ึงคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจ ท่ีเกิดควำมนิยมเกิดข้ึนและระบุส่วนงำน
ด ำเนินงำนได ้
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

28 

2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.16 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพยท่ี์มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปี 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำรำคำตำมบญัชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำ 
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน  
ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยเทียบกบัมูลค่ำจำกกำรใช ้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็ก
ท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำ
ควำมนิยมซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมินควำมเป็นไปได้ท่ีจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.17 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 
กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำนั้น 
ถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทึกในก ำไร
หรือขำดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนั้น 
 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยกุำรเช่ำ เช่น เงินเพิ่มท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
 
สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำม
สญัญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 
 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยู ่ 
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ  ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำย 
จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำเพื่อท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน
ท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำ 
แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.17 สัญญำเช่ำระยะยำว (ต่อ) 

 
กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญำเช่ำกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 
ผลต่ำงระหวำ่งยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำระยะยำว
รับรู้ตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำโดยใชว้ธีิเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นกำร
วดัมูลค่ำลูกหน้ีสญัญำเช่ำกำรเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
 
สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน และสินทรัพย์
ให้เช่ำในท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกนักบัรำยกำร
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน และท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ของกลุ่มกิจกำรซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รำยไดค่้ำเช่ำ (สุทธิจำกส่ิงตอบแทน
จูงใจท่ีไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
 

2.18 เงนิกู้ 
 
เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่ำในเวลำ
ต่อมำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหวำ่งเงินท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน) 
เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพื่อช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื 
 
ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้ำจะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกูบ้ำงส่วน
หรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทั่งมีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลกัฐำนท่ีมีควำมเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงิน
บำงส่วนหรือทั้ งหมดค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำรให้บริกำรสภำพคล่องและจะตัดจ ำหน่ำยตำม
ระยะเวลำของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขให้เล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ  
12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ต้นทุนการกู้ ยืม 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำ
ทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จ  ำเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรเตรียมสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยูใ่นสภำพ
พร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำย กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้ืมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือกำรด ำเนินกำร
ส่วนใหญ่ ท่ีจ  ำเป็นในกำรเตรียมสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำยไดเ้สร็จส้ินลง 
 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนท่ีเกิดจำกกำรน ำเงินกูย้ืมท่ีกูม้ำโดยเฉพำะ ท่ียงัไม่ไดน้ ำไปเป็นรำยจ่ำยของสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขไปลงทุนเป็น 
กำรชัว่ครำวก่อน ตอ้งน ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีสำมำรถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.19 รำยได้รอกำรตัดบญัชี 
 
เงินรับจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ให้แก่ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ แต่ยงัไม่รับรู้รำยไดเ้น่ืองจำกกลุ่มกิจกำรไดต้กลง
รับประกนัรำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำรขั้นต ่ำส ำหรับอสังหำริมทรัพยท่ี์ยงัไม่มีผูเ้ช่ำเป็นระยะเวลำตั้งแต่ 1 - 25 ปี โดยจะรับรู้รำยไดต้ำม
มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดท่ีตอ้งช ำระใหแ้ก่ทรัสตด์งักล่ำว  
 
เงินรับจำกกำรใหสิ้ทธิกำรเช่ำท่ีดินแก่ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์โดยมีระยะเวลำเช่ำ 30 ปีและสิทธิในกำรต่ออำยสุัญญำ
เช่ำอีก 30 ปีรวมเป็น 60 ปี โดยจะรับรู้รำยไดต้ำมมูลค่ำปัจจุบนัตำมงวดของกำรรับรู้รำยไดเ้ป็นรำยเดือน 
 

2.20 ภำษเีงนิได้งวดปัจจุบนัและภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี 
 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของ
เจำ้ของ ในกรณีน้ี ภำษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใช้
ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย ด ำเนินงำนอยูแ่ละเกิดรำยไดเ้พื่อเสียภำษี ผูบ้ริหำรจะประเมิน
สถำนะของกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษี ไปปฏิบติัข้ึนอยูก่บักำรตีควำม จะตั้ง
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ 
 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำคำตำมบญัชีท่ี
แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน  
 
อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ีเกิด
จำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทั้งทำงบญัชีหรือทำงภำษี 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผล
บงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำจ  ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจกำรไดต้ั้งภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่ำงชัว่ครำวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
และส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้เวน้แต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำร
ผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะไม่เกิดข้ึนภำยในระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะ
น ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
และหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัโดยกำรเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.21 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
กลุ่มกิจกำรได้จัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุในหลำยรูปแบบ บริษัทมีทั้ งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำร
ผลประโยชน์ 
 
กลุ่มกิจกำรรับรู้หน้ีสิน ค่ำใชจ่้ำยส ำหรับโบนสั และรับรู้ประมำณกำรผลประโยชน์เม่ือมีภำระผูกพนัตำมกฎหมำยหรือตำมประเพณี
ปฏิบติัในอดีตซ่ึงก่อใหเ้กิดภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำน 
 
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินบริษัทจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี บริษัทไม่มีภำระผูกพนัทำงกฎหมำยหรือ 
ภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินเพิ่มเม่ือไดจ่้ำยเงินสมทบไปแลว้ ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ำยใหพ้นกังำน
ทั้งหมดส ำหรับกำรให้บริกำรจำกพนักงำนทั้ งในอดีตและปัจจุบัน บริษทัจะจ่ำยสมทบให้กับกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหำร 
โดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ ส ำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหนำ้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกว่ำจะมีกำรไดรั้บเงิน
คืนหรือหกัออกเม่ือครบก ำหนดจ่ำย 
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนกังำนจะไดรั้บเม่ือเกษียณอำย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลำยปัจจยั เช่น อำย ุจ  ำนวนปีท่ีใหบ้ริกำร และค่ำตอบแทน 
 
หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน ภำระผูกพนัน้ีค  ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ 
ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำด
ของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผกูพนั และวนัครบก ำหนดของหุ้นกูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้ง
ช ำระภำระผกูพนัโครงกำร 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนจะตอ้งรับรู้
ในส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลง 
ในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
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2.22 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงท่ีจดัท ำไว ้อนัเป็นผลสืบ
เน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยำกร
ออกไป และประมำณกำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
 

ในกรณีท่ีมีภำระผูกพนัท่ีคลำ้ยคลึงกนัหลำยรำยกำร กลุ่มกิจกำรก ำหนดควำมน่ำจะเป็นท่ีกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อจ่ำยช ำระ 
ภำระผูกพนัเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผูกพนัทั้งประเภท แมว้ำ่ควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกิจกำร
จะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อช ำระภำระผกูพนับำงรำยกำรท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
โดยใช้อตัรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเส่ียงเฉพำะของ
หน้ีสินท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู ่กำรเพิ่มข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำ จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ำย 
 

2.23 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สำมญัท่ีกิจกำรสำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลไดอ้ยำ่งอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ 
 

ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวข้องกับกำรออกหุ้นใหม่หรือกำรออกสิทธิในกำรซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงในส่วนของเจำ้ของ  
โดยน ำไปหกัจำกส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว 
 

2.24 กำรรับรู้รำยได้ 
 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 
 

รำยไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ำท่ีจะไดรั้บจำกกำรให้บริกำรเป็นจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย กำรรับคืน เงินคืนและส่วนลด รำยไดจ้ำกกำร
ใหเ้ช่ำรับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้เม่ือใหบ้ริกำรแลว้ 
 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยป์ระกอบดว้ยมูลค่ำท่ีจะไดรั้บจำกขำยอสังหำริมทรัพยเ์ป็นจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย กำรรับคืน 
เงินคืนและส่วนลด ซ่ึงรับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของอสงัหำริมทรัพย ์
 

รายได้จากการขายสินค้า 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ประกอบดว้ยมูลค่ำท่ีจะไดรั้บจำกขำยสินคำ้เป็นจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย กำรรับคืน เงินคืนและส่วนลด 
ซ่ึงรับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ 
 

รายได้อ่ืน 
 

รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง ส่วนรำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑส์ัดส่วนของเวลำโดยพิจำรณำจำกอตัรำดอกเบ้ียของช่วงเวลำจนถึง
วนัครบอำยุและพิจำรณำจำกจ ำนวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีส ำหรับกำรบนัทึกคำ้งรับของบริษทั รำยได้เงินปันผลรับรู้  
เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.25 กำรจ่ำยเงนิปันผล 

 
เงินปันผลท่ีจ่ำยไปยงัผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้ในดำ้นหน้ีสินในงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล เงินปันผลระหวำ่งกำลจะรับรู้เม่ือไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำร 
 

2.26 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลกัษณะเดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ  
ส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ คณะกรรมกำรบริหำรท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
 
3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรย่อมมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน ควำมเส่ียงดำ้นกระแส 
เงินสดอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง แผนกำรจดักำร 
ควำมเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเนน้ควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวธีิกำรลดผลกระทบท่ีท ำใหเ้สียหำยต่อผลกำร
ด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้
 
กำรจดักำรควำมเส่ียงด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำร ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั ท่ีจะช้ีประเดน็ ประเมินและ
ก ำหนดหลกักำรโดยภำพรวมเพื่อจดักำรควำมเส่ียงและนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรรวมถึงนโยบำยส ำหรับควำมเส่ียง 
ท่ีเฉพำะเจำะจง 
 
1) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนระหวำ่งประเทศจึงยอ่มมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงเกิดจำกสกุลเงิน 
ท่ีหลำกหลำย ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคต กำรรับรู้รำยกำรของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
 
กิจกำรในกลุ่มกิจกำรใชส้ัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศโดยมี
คู่สัญญำเป็นส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำร  และส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำรรับผิดชอบในกำรป้องกนัควำมเส่ียง
ของฐำนะสุทธิในแต่ละสกุลเงินโดยใช้กำรกู้ยืมเป็นเงินสกุลนั้นและใช้สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำโดยมีคู่สัญญำเป็น
บุคคลภำยนอก 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 
3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 

 
2) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

 
รำยไดแ้ละกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบักำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด ธุรกรรม
ทั้งหมดท่ีใชอ้นุพนัธ์ดำ้นอตัรำดอกเบ้ียตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินก่อนเขำ้ท ำรำยกำร กลุ่มกิจกำรไม่มีสินทรัพย์
ท่ีตอ้งอำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียอยำ่งมีนัยส ำคญั กลุ่มกิจกำรมีกำรออกหุ้นกูแ้บบอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีและใช้สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำ
ดอกเบ้ียจำกอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีใหก้ลำยเป็นอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัส ำหรับหุน้กูบ้ำงส่วน เพื่อลดตน้ทุนทำงกำรเงิน 
 

3) ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตวัอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพื่อท ำใหเ้ช่ือมัน่
ได้ว่ำได้ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดับท่ีเหมำะสม รำยกำรเงินสดได้เลือกท่ีจะท ำรำยกำร 
กบัสถำบนักำรเงินท่ีมีระดบัควำมน่ำเช่ือถือสูง 
 

4) ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
 
จ ำนวนเงินสดท่ีมีอยำ่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลำดรองรับยอ่มแสดงถึงกำรจดักำรควำมเส่ียงของสภำพคล่อง
อยำ่งรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ำกกำรท่ีมีวงเงินสินเช่ือในกำรกูย้มืท่ีไดมี้กำรตกลงไวแ้ลว้
อยำ่งเพียงพอ ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำรไดต้ั้งเป้ำหมำยว่ำจะใชค้วำมยืดหยุน่ในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงิน
สินเช่ือท่ีตกลงไวใ้หเ้พียงพอในระดบัหน่ึง เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดท่ีอำจจะเกิดข้ึนได ้
 

3.2 กำรบญัชีส ำหรับอนุพนัธ์ทีเ่ป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงนิและกจิกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 
 
กลุ่มกิจกำรเป็นคู่สญัญำในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงส่วนมำกจะประกอบดว้ยสญัญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้และสัญญำ
แลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย เคร่ืองมือดงักล่ำวไม่รับรู้ในงบกำรเงินในวนัเร่ิมแรก 
 
สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำช่วยป้องกนักลุ่มกิจกำรจำกควำมเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนดว้ยกำรก ำหนดอตัรำท่ีจะใชรั้บรู้
สินทรัพยท่ี์เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศซ่ึงจะไดรั้บจริง หรือท่ีจะใชรั้บรู้หน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศซ่ึงจะตอ้งจ่ำยช ำระ จ  ำนวนท่ี
เพิ่มข้ึนหรือลดลงจำกจ ำนวนเงินท่ีจะไดรั้บจริงจำกสินทรัพยห์รือท่ีจะตอ้งจ่ำยช ำระหน้ีสิน จะน ำไปหกัลบกบัมูลค่ำท่ีเปล่ียนแปลงไป
ของสัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำท่ีเก่ียวขอ้ง รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกเคร่ืองมืออนุพนัธ์จะน ำมำหักลบกนัในกำร
น ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินและไม่รับรู้ในงบกำรเงิน ค่ำธรรมเนียมในกำรท ำสญัญำแต่ละฉบบัจะตดัจ ำหน่ำยตำมอำยขุองแต่ละสญัญำ 
 
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียช่วยป้องกนักลุ่มกิจกำรจำกควำมเคล่ือนไหวของอตัรำดอกเบ้ีย ส่วนต่ำงท่ีจะตอ้งจ่ำยหรือท่ีจะไดรั้บ
จำกสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียรับรู้เป็นส่วนประกอบของรำยไดด้อกเบ้ียหรือดอกเบ้ียจ่ำยตลอดอำยขุองสญัญำ รำยกำรก ำไรและ
รำยกำรขำดทุนจำกกำรเลิกสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียก่อนก ำหนดหรือจำกกำรจ่ำยช ำระเงินกูย้มืจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
รำยละเอียดของอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นคู่สญัญำไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 37 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 
3.3 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 

 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1) เคร่ืองมือทำงกำรเงินใน ระดบั 1 

 
มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องอำ้งอิงจำกรำคำเสนอซ้ือขำย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน รำคำเสนอซ้ือขำยท่ีใช้ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำรได้แก่รำคำเสนอซ้ือปัจจุบนั เคร่ืองมือทำง
กำรเงินน้ีรวมอยูใ่นระดบั 1  

 
2) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบั 2 

 
มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ไดมี้กำรซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง ตวัอยำ่งเช่น ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีมีกำรซ้ือขำย
ในตลำดรองท่ีไม่ไดมี้กำรจดัตั้งอยำ่งเป็นทำงกำร (Over-The-Counter) วดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงใชป้ระโยชน์
สูงสุดจำกขอ้มูลในตลำดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยูแ่ละอำ้งอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใชน้อ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้ถำ้ขอ้มูลท่ี
เป็นสำระส ำคญัทั้งหมดในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 2 
 

3) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบั 3 
 
ถำ้ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมำกกวำ่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสงัเกตไดใ้นตลำด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 3 
 
เทคนิคเฉพำะในกำรประเมินมูลค่ำท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินรวมถึงรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
• รำคำเสนอซ้ือขำยของตลำด หรือรำคำเสนอซ้ือขำยของตวัแทนส ำหรับเคร่ืองมือท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
• มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต 

โดยอำ้งอิงจำกเส้นอตัรำผลตอบแทน (yield curve) ท่ีสงัเกตได ้
• มูลค่ำยติุธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ก ำหนดโดยอำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ

ล่วงหนำ้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และคิดลดมูลค่ำท่ีไดก้ลบัมำเป็นมูลค่ำปัจจุบนั 
• เทคนิคอ่ืน เช่นกำรวเิครำะห์กำรคิดลดกระแสเงินสด ใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหลือ 
 

ไม่มีรำยกำรโอนระหวำ่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมในระหวำ่งปี 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีทีส่ ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้กำรประเมินทบทวนอยำ่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและ
ปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใชข้อ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชีอำจไม่ตรงกบั
ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณทำงกำรบัญชีท่ีส ำคญัและข้อสมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดกำรปรับปรุง 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 
 
4.1 ทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 

 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี ตำมท่ีไดก้ล่ำวในหมำยเหตุ 2.15 มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย ์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสด พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชด้ว้ยกำรคิดลดประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต โดยขอ้สมมติฐำน 
ท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรคำดกำรณ์กระแสเงินสดสุทธิในอนำคตคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ ไดแ้ก่ ก ำไรขั้นตน้ อตัรำกำรเติบโตและ 
อตัรำคิดลด ซ่ึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมอยูใ่นหมำยเหตุ 20 
 

4.2 ภำระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษยีณอำยุ 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยข้ึุนอยูก่บัหลำยปัจจยัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
โดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบต่อ
มูลค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ
 
กลุ่มกิจกำรไดพ้ิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำร
กระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุในกำรพิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมกลุ่มกิจกำรพิจำรณำ
ใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุและ 
มีอำยคุรบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐำนหลกัอ่ืนๆ ส ำหรับภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมอยูใ่นหมำยเหตุ 26 
 

5 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของบริษทันั้นเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของกลุ่มกิจกำร 
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสมเพื่อลดตน้ทุนของ
เงินทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ กำรคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ กำรออกหุน้ใหม่ 
หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพื่อลดภำระหน้ีสิน 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกิจกำรรำยงำนส่วนงำนด ำเนินงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอใหผู้มี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติัง ำนของส่วนงำนด ำเนินงำน  
ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ คณะกรรมกำรบริหำรท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 
ปัจจยัท่ีใชใ้นกำรก ำหนดส่วนงำนท่ีรำยงำน ไดแ้ก่ ประเภทของผลิตภณัฑ์และบริกำร และเขตภูมิศำสตร์ โดยแยกเป็นหกส่วนงำนท่ีรำยงำน 
ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจอสงัหำริมทรัพยใ์นประเทศ (2) ธุรกิจพลงังำน (3) ธุรกิจน ้ำ (4) ธุรกิจอ่ืนๆ ในประเทศ  (5) ธุรกิจอสงัหำริมทรัพยใ์นต่ำงประเทศ และ  
(6) ธุรกิจอ่ืนๆ ในต่ำงประเทศ 
 
คณะกรรมกำรบริหำรไดป้ระเมินผลกำรปฏิบติักำรของส่วนงำนด ำเนินงำนโดยวดัมูลค่ำของผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน อย่ำงไรก็ตำม
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินบำงส่วนจะไม่ถูกจดัสรรไปยงัส่วนงำนด ำเนินงำน เพรำะกลุ่มกิจกำรบริหำรจดักำรในภำพรวม 
 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนของกลุ่มกิจกำรมีกำรต่อรองรำคำกนัเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกท่ีรำยงำน
แก่คณะกรรมกำรนั้นวดัมูลค่ำลกัษณะเดียวกนักบัมูลค่ำในงบก ำไรขำดทุน 
 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ 2 รำยของส่วนงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพยใ์นประเทศ มีจ  ำนวนเงิน 1,688.62ลำ้นบำท และ 1,175.30 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 
2,913.47 ลำ้นบำท และ 1,300.21 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรตำมส่วนงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 
 
 

 พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธุรกจิ    ธุรกจิ   
 อสังหำริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน ำ้ ธุรกจิอ่ืนๆ อสังหำริมทรัพย์ ธุรกจิอ่ืนๆ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำร 1,087,284,440 324,000 177,829,693 318,795,116 37,291,791 - 1,621,525,040 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 5,130,456,377 - - - - - 5,130,456,377 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 1,385,687 - 1,522,902,495 45,658,070 - - 1,569,946,252 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 6,219,126,504 324,000 1,700,732,188 364,453,186 37,291,791 - 8,321,927,669 

        
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 1,342,334,236 (16,560,150) 650,504,704 111,490,777 7,118,047 (12,501,308) 2,082,386,306 
รำยไดอ่ื้น 585,320,018 155,123,600 7,544,114 1,608,800 7,995,514 64,212 757,656,258 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (837,308,471) (287,125,136) (43,898,157) (11,002,333) - - (1,179,334,097) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 508,321,390 2,050,313,991 - (16,015,796) - - 2,542,619,585 

ภำษีเงินได ้ (232,748,320) (19,587,102) (32,116,499) (37,638,972) (3,150,041) - (325,240,934) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 1,365,918,853 1,882,165,203 582,034,162 48,442,476 11,963,520 (12,437,096) 3,878,087,118 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม       (971,277,544) 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่       2,906,809,574 

        
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมส่วนงำน 300,011,176 1,239,789 135,342,775 48,789,083 11,550,522 50,566 496,983,911 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมส่วนงำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธุรกจิ    ธุรกจิ   
 อสังหำริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน ำ้ ธุรกจิอ่ืนๆ อสังหำริมทรัพย์ ธุรกจิอ่ืนๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนตำมส่วนงำน 23,503,793,389 16,693,107,000 8,471,046,965 842,997,914 591,937,741 981,408 50,103,864,417 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีไม่ไดปั้นส่วน       4,300,839,326 
สินทรัพยอ่ื์น        
   สินทรัพยอ่ื์นตำมส่วนงำน 15,877,922,308 516,934,171 853,763,115 121,419,648 353,742,563 57,336,157 17,781,117,962 

   สินทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ไดปั้นส่วน       6,159,126,117 

รวมสินทรัพย ์       78,344,947,822 

        
หน้ีสินตำมส่วนงำน 18,070,978,239 198,253,889 1,315,417,653 380,395,725 120,856,663 1,861,832 20,087,764,001 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน       27,243,090,971 

รวมหน้ีสิน       47,330,854,972 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีแสดงขำ้งตน้น้ี หมำยถึง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนนอกเหนือจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรเปล่ียนแปลงส่วนงำนท่ีรำยงำน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้ำงภำยในองคก์รในปัจจุบนั ทั้งน้ีกลุ่มกิจกำรไม่ไดป้รับยอ้นหลงัขอ้มูลตำมส่วนงำนของปีก่อนเน่ืองจำกตน้ทุนในกำรจดัท ำขอ้มูลสูงเกินไป ดงันั้นกลุ่มกิจกำรจึงเปิดเผย
ขอ้มูลตำมส่วนงำนส ำหรับปีปัจจุบนัตำมเกณฑเ์ดิมเพื่อกำรเปรียบเทียบ ดงัน้ี 
 
ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรตำมส่วนงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธุรกจิ      ธุรกจิ      
 อสังหำริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน ำ้ ธุรกจิอ่ืนๆ บริษทัโฮลดิง้ รวม อสังหำริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน ำ้ ธุรกจิอ่ืนๆ บริษทัโฮลดิง้ รวม 

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

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำร 1,147,686,711 324,000 177,829,693 295,684,636 - 1,621,525,040 1,375,401,763 - 189,783,341 210,016,571 - 1,775,201,675 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 5,130,456,377 - - - - 5,130,456,377 6,290,087,427 - - - - 6,290,087,427 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 47,043,757 - 1,522,902,495 - - 1,569,946,252 11,007,544 - 1,437,286,722 - - 1,448,294,266 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 6,325,186,845 324,000 1,700,732,188 295,684,636 - 8,321,927,669 7,676,496,734 - 1,627,070,063 210,016,571 - 9,513,583,368 

             
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 1,278,763,793 (16,560,150) 650,504,704 172,927,425 (3,249,466) 2,082,386,306 2,059,883,924 (14,554,240) 590,913,056 175,014,461 (1,622,434) 2,809,634,767 
รำยไดอ่ื้น 594,114,394 155,123,600 7,544,114 757,823 116,327 757,656,258 797,289,994 131,116,594 3,241,133 965,354 274,768 932,887,843 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (848,310,804) (287,125,136) (43,898,157) - - (1,179,334,097) (1,189,442,923) (365,853,255) (61,229,002) (2,154) - (1,616,527,334) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและ             
   กำรร่วมคำ้ 492,305,594 2,050,313,991 - - - 2,542,619,585 28,409,866 1,935,081,821 - - - 1,963,491,687 

ภำษีเงินได ้ (234,559,268) (19,587,102) (32,116,499) (38,978,065) - (325,240,934) (204,550,743) (18,171,253) (3,459,578) (27,638,775) - (253,820,349) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 1,282,313,709 1,882,165,203 582,034,162 134,707,183 (3,133,139) 3,878,087,118 1,491,590,118 1,667,619,667 529,465,609 148,338,886 (1,347,666) 3,835,666,614 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย             

   ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม      (971,277,544)      (569,237,232) 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ             

   ของบริษทัใหญ่      2,906,809,574      3,266,429,382 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมส่วนงำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธุรกจิ      ธุรกจิ      
 อสังหำริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน ำ้ ธุรกจิอ่ืนๆ บริษทัโฮลดิง้ รวม อสังหำริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน ำ้ ธุรกจิอ่ืนๆ บริษทัโฮลดิง้ รวม 

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

สินทรัพยต์ำมส่วนงำน 40,969,238,037 17,210,041,171 9,324,810,080 341,425,797 39,467,294 67,884,982,379 38,448,090,452 14,269,951,082 9,503,109,900 162,171,454 42,866,238 62,426,189,126 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน      10,459,965,443      11,192,770,463 

รวมสินทรัพย ์      78,344,947,822      73,618,959,589 

             
หน้ีสินตำมส่วนงำน 18,482,681,332 198,253,889 1,315,417,653 91,113,365 297,762 20,087,764,001 22,989,053,602 223,169,439 1,461,954,815 69,386,106 71,160 24,743,635,122 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน      27,243,090,971      20,341,917,214 

รวมหน้ีสิน      47,330,854,972      45,085,552,336 

             
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย             
   ตำมส่วนงำน 342,889,563 1,239,789 135,342,775 17,511,784 - 496,983,911 337,760,823 - 97,309,636 15,230,958 - 450,301,417 
ค่ำเส่ือมรำคำท่ีไม่ไดปั้นส่วน      -      19,618,424 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน      -      2,943,367 

รวมค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย      496,983,911      472,863,208 

 
 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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7 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินสดในมือ 2,882,645 5,997,128 456,735 260,109 

เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 3,169,338,166 1,913,713,844 285,720,406 78,907,672 

 3,172,220,811 1,919,710,972 286,177,141 79,167,781 

 
เงินฝำกธนำคำรมีอตัรำดอกเบ้ียดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 0.10 – 0.63 0.10 - 0.75 0.10 – 0.40 0.10 - 0.40 
 

8 เงนิลงทุนระยะส้ัน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดตน้ปี 568,747,679 2,108,326,643 546,774,454 2,084,758,530 
กำรซ้ือหลกัทรัพย ์ 6,000,647,175 5,875,000,000 5,305,000,000 5,875,000,000 
กำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์ (5,763,272,668) (7,415,041,146) (5,093,382,086) (7,413,085,297) 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม 273,285 462,182 252,041 101,221 

ยอดส้ินปี 806,395,471 568,747,679 758,644,409 546,774,454 

 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนระยะสั้นมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุน 804,678,231 567,303,724 757,636,694 546,018,780 

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน 1,717,240 1,443,955 1,007,715 755,674 

 806,395,471 568,747,679 758,644,409 546,774,454 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น อำ้งอิงจำกมูลค่ำสุทธิทำงบญัชี (NAV) ท่ีเผยแพร่โดยบริษทับริหำรจดักำร มูลค่ำยุติธรรมน้ีถูกจดัอยู ่
ในระดบั 1 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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9 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ 271,328,207 264,958,457 17,807,283 5,896,726 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (23,305,831) (32,875,325) - - 

 248,022,376 232,083,132 17,807,283 5,896,726 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38.2) 67,352,503 48,073,805 34,057,676 1,847,679 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 12,984,431 20,181,676 2,867,898 3,678,325 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำซ้ือเงินลงทุนเผือ่ขำย - 163,927,168 - - 
รำยไดค้ำ้งรับ 62,031,772 53,038,353 43,777 197,807 

อ่ืนๆ 18,274,511 8,700,966 2,274,807 4,432,045 

 408,665,593 526,005,100 57,051,441 16,052,582 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 185,691,637 146,629,036 11,533,981 2,578,046 
เกินก ำหนดช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 46,096,931 80,197,372 5,099,976 1,104,106 
3 - 6 เดือน 19,283,723 29,716,758 25,661 1,642,608 
6 - 12 เดือน 6,068,485 2,612,135 9,539 - 

เกินกวำ่ 12 เดือน 14,187,431 5,803,156 1,138,126 571,966 

 271,328,207 264,958,457 17,807,283 5,896,726 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (23,305,831) (32,875,325) - - 

 248,022,376 232,083,132 17,807,283 5,896,726 

 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 65,775,950 45,025,641 33,508,249 1,847,679 
เกินก ำหนดช ำระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 1,576,553 3,048,164 549,427 - 

 67,352,503 48,073,805 34,057,676 1,847,679 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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10 ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดตน้ปี 13,740,364,439 14,648,452,962 - - 
เพิ่มข้ึน 748,959,120 1,246,863,490 - 114,908,924 
โอนไปอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 17) (24,585,756) (453,268,497) - - 

รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย (1,100,319,025) (1,701,683,516) - (114,908,924) 

ยอดส้ินปี 13,364,418,778 13,740,364,439 - - 

 
กลุ่มกิจกำรไดโ้อนตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยไ์ปอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำน 
 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยจ์  ำนวน 1,348.32 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 1,288.41 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนัวงเงินกู ้
 
งบกำรเงนิรวม 
 
ตน้ทุนกำรกู้ยืมจ ำนวน 221,034,276 บำท (พ.ศ. 2560 : 58,616,777 บำท) ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยใ์นระหว่ำงปีและอยู่ในรำยกำรเพิ่มข้ึน 
ของสินทรัพย ์โดยอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 5.46 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 3.86) ใชใ้นกำรค ำนวณจ ำนวนตน้ทุนกำรกูย้มืดงักล่ำว 
 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
ในปีพ.ศ. 2560 ต้นทุนกำรกู้ยืมจ ำนวน 834,830 บำท ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ในระหว่ำงปีและอยู่ในรำยกำรเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์ 
โดยอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 4.17 ใชใ้นกำรค ำนวณจ ำนวนตน้ทุนกำรกูย้มืดงักล่ำว 
 

11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขำย 
 
งบกำรเงนิรวม 
 
ในระหวำ่งปี ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดอ้นุมติักำรขำยสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ ำนวน 3 โครงกำร (พ.ศ. 2560 : 10 โครงกำร) ซ่ึงไดจ้ดัประเภท
เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขำย และมีกำรขำยออกไปภำยในปี 9 โครงกำร (พ.ศ. 2560 : 4 โครงกำร) 
 
งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 
ในระหว่ำงปี ผูบ้ริหำรของบริษทัไดอ้นุมติักำรขำยสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ ำนวน 1 โครงกำร (พ.ศ. 2560 : 3 โครงกำร) ซ่ึงไดจ้ดัประเภทเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขำย และมีกำรขำยออกไปภำยในปี 2 โครงกำร (พ.ศ. 2560 : 2 โครงกำร) 
 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขำย (ต่อ) 
 
กำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย ใชมู้ลค่ำท่ีต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีกบัมูลค่ำยติุธรรม 
หกัตน้ทุนในกำรขำย นบัแต่วนัท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส ำคญัของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำยมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ของกลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ัดประเภทเป็น     
   สินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขำย     
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 823,583,713 - 132,971,875 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - 11,620,430 - 594,245 

 - 835,204,143 - 133,566,120 

     
หนีสิ้นทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์     
   ทีจ่ัดประเภททีถื่อไว้เพ่ือขำย     

เงินมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว - 32,332,916 - - 

 - 32,332,916 - - 

 
12 เงนิลงทุนเผ่ือขำย 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดตน้ปี 3,836,231,359 4,025,075,674 3,131,131,613 3,170,538,054 
กำรซ้ือหลกัทรัพย ์ 603,603,268 4,362 439,676,100 4,362 
กำรลดทุนของหลกัทรัพย ์ (105,938,370) (62,323,132) (37,757,950) (21,901,186) 
ปรับปรุงมูลค่ำของหลกัทรัพยจ์ำกกำรควบกิจกำร 142,980 (9,310,787) - (9,310,787) 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม 448,571,533 (117,214,758) 542,986,518 (8,198,830) 

ยอดส้ินปี 4,782,610,770 3,836,231,359 4,076,036,281 3,131,131,613 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

46 

12 เงนิลงทุนเผ่ือขำย (ต่อ) 
 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขำยมีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุน 4,417,984,732 3,920,176,854 3,508,170,765 3,106,252,615 

ก ำไร(ขำดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 364,626,038 (83,945,495) 567,865,516 24,878,998 

 4,782,610,770 3,836,231,359 4,076,036,281 3,131,131,613 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำย อำ้งอิงจำกรำคำเสนอซ้ือล่ำสุดจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือมูลค่ำสุทธิทำงบญัชี (NAV)  
ท่ีเผยแพร่โดยบริษทับริหำรจดักำร มูลค่ำยติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบั 1 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
 

13 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 
สถำนทีป่ระกอบ 

ธุรกจิและประเทศที ่

สัดส่วนของหุ้นสำมญั 
ทีถื่อโดยบริษัท  

(ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้นสำมญั 
ทีถื่อโดยกลุ่มกจิกำร  

(ร้อยละ) 

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 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
มูลค่ำยติุธรรมของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในกองทุนรวมอสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรเช่ำเหมรำชอินดสัเตรียล ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีจ ำนวน 550,224,210 บำท (พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 598,773,405 บำท) และมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มกิจกำร มีจ  ำนวน 895,185,162 บำท (พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 923,918,982 บำท) 
 
บริษทัร่วมอ่ืนๆ เป็นบริษทัจ ำกดัและหุน้ของบริษทัไม่มีรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำด 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดตน้ปี 12,339,442,029 9,927,971,586 - - 
ลงทุนเพิ่ม 432,422,900 1,219,487,600 - - 
กำรลดทุนของบริษทัร่วม - (16,183,065) - - 
ส่วนแบ่งก ำไร 2,022,613,593 1,936,279,527 - - 

เงินปันผล (477,860,279) (728,113,619) - - 

ยอดส้ินปี 14,316,618,243 12,339,442,029 - - 

 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 บริษทัร่วมจ ำนวน 4 แห่งออกหุน้สำมญัเพิ่มข้ึน กลุ่มกิจกำรซ้ือหุน้สำมญัท่ีเพิ่มข้ึนตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิม 
 
กลุ่มกิจกำรมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนในกำรค ้ำประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วม โดยใชหุ้น้สำมญัของบริษทัร่วมนั้นๆ 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
บริษทัร่วมท่ีมสีาระส าคัญ 
 
บริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำรตำมควำมเห็นของกรรมกำร ไดแ้ก่ บริษทั เกค็โค่-วนั จ  ำกดั 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นจ ำนวนท่ีแสดงอยู่ใน 
งบกำรเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมดงักล่ำว) ซ่ึงไดป้รับปรุงดว้ยรำยกำรปรับปรุงท่ีจ  ำเป็น
ส ำหรับกำรปฏิบติัตำมวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงกำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรม และกำรปรับปรุงเก่ียวกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชีของ 
กลุ่มกิจกำรและบริษทัร่วม 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

สินทรัพยห์มุนเวยีน 7,408,308,582 6,425,088,493 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 32,712,798,673 33,302,621,184 
หน้ีสินหมุนเวยีน (4,317,401,153) (5,977,216,366) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (10,336,051,766) (11,905,618,362) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 25,467,654,336 21,844,874,949 

 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

รำยได ้ 12,293,643,285 11,108,954,715 
   

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 3,847,182,578 4,046,281,193 
ภำษีเงินได ้ 39,461,607 (58,939,378) 

ก ำไรส ำหรับปี 3,886,644,185 3,987,341,815 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 3,886,644,185 3,987,341,815 
   

เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม 92,352,679 570,796,516 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
บริษทัร่วมท่ีมสีาระส าคัญ (ต่อ) 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปกบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินปี 25,467,654,336 21,844,874,949 
   

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ร้อยละ 35 ร้อยละ 35 
มูลค่ำตำมบญัชี 8,913,374,023 7,645,401,252 

 
บริษทัร่วมท่ีแต่ละรายไม่มสีาระส าคัญ 
 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรยงัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญัอีกจ ำนวนหน่ึง  
ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมซ่ึงแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 5,403,244,220 4,694,040,777 

   
จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วม   
ก ำไรส ำหรับปี 662,288,136 540,709,899 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 662,288,136 540,709,899 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 สถำนที่ประกอบ 
สัดส่วนของหุ้นสำมญั 

ที่ถือโดยบริษทั 
สัดส่วนของหุ้นสำมญั 
ที่ถือโดยกลุ่มกจิกำร 

 ธุรกจิและประเทศ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

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 
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 
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14 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 สถำนที่ประกอบ 
สัดส่วนของหุ้นสำมญั 

ที่ถือโดยบริษทั 
สัดส่วนของหุ้นสำมญั 
ที่ถือโดยกลุ่มกจิกำร 

 ธุรกจิและประเทศ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

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 ์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 - 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ โซล่ำร์ จ ำกดั  ไทย - - 69 - 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดไดร้วมอยูใ่นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร สัดส่วนของส่วนไดเ้สียในควำมเป็นเจำ้ของท่ีกลุ่มกิจกำรถืออยูเ่ท่ำกบั
สิทธิในกำรออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดตน้ปี - - 23,502,921,939 23,328,121,939 
ลงทุนเพิ่ม - - 2,815,000,000 174,800,000 

กำรช ำระบญัชีของบริษทัยอ่ย - - (331,132) - 

ยอดส้ินปี - - 26,317,590,807 23,502,921,939 
 

งบกำรเงนิรวม 
 

ในระหว่ำงปีพ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรจดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั WHAUP Nghe An Joint Stock Company ท่ีประเทศเวียดนำมเพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม และให้บริกำรบริหำรจดักำรน ้ ำเสีย และ บริษทั ดบับลิวเอชเอ โซล่ำร์ จ  ำกดั ท่ีประเทศไทยเพื่อ
ประกอบธุรกิจดำ้นพลงังำนแสงอำทิตย ์
 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

ในระหว่ำงปีพ.ศ. 2561 บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินโฟนิท จ ำกดั ได้ท ำกำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่ บริษทัซ้ือหุ้นสำมญัท่ีเพิ่มข้ึน
มำกกวำ่สัดส่วนกำรถือหุน้เดิมท ำใหส้ัดส่วนเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 98 และ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จ  ำกดั ไดท้  ำกำร
เพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ บริษัทซ้ือหุ้นสำมัญท่ีเพิ่มข้ึนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม นอกจำกน้ี  บริษัท WHA Corporation 
(International) Company Limited ช ำระบญัชีและบริษทัรับรู้รำยกำรขำดทุนจ ำนวน 331,132 บำท ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
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14 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัย่อยท่ีมส่ีวนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุมท่ีมสีาระส าคัญ 
 

บริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำรตำมควำมเห็นของกรรมกำร ไดแ้ก่ บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ 
แอนด์ พำวเวอร์ จ  ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย สัดส่วนของส่วนได้เสียในควำมเป็นเจำ้ของท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
ร้อยละ 31 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 31) 
 

รำยละเอียดดำ้นล่ำงแสดงขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร จ ำนวนท่ี
เปิดเผยส ำหรับบริษทัยอ่ยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

สินทรัพยห์มุนเวยีน 2,073,598,034 2,081,742,159 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 21,699,667,814 19,296,444,157 
หน้ีสินหมุนเวยีน (234,153,372) (386,031,709) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (9,489,842,612) (8,415,176,643) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 14,049,269,864 12,576,977,964 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 3,248,580,994 2,791,883,647 
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

รำยได ้ 1,708,285,007 1,633,756,626 
   

ก ำไรส ำหรับปี 2,251,897,863 1,980,915,605 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,600,972) (6,261,917) 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 2,250,296,891 1,974,653,688 
   

ก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 698,527,092 614,469,795 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 698,030,479 611,225,300 
เงินปันผลจ่ำยใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (241,333,145) - 
 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 730,877,864 870,317,781 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (682,592,035) (1,101,605,350) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน 214,032,894 675,377,780 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 262,318,723 444,090,211 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 591,566,584 147,476,373 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (423,012) - 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดส้ินปี 853,462,295 591,566,584 
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15 ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 
 

 
สถำนที่ประกอบ 

ธุรกจิและประเทศที่ 

สัดส่วนของหุ้นสำมญั 
ที่ถือโดยบริษทั 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้นสำมญั 
ที่ถือโดยกลุ่มกจิกำร 

(ร้อยละ) 

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 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียลเอสเตท ระยอง จ ำกดั ไทย - - 59 - 

 
กลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วมในกำรงำนเหล่ำน้ี เน่ืองจำกภำยใต้สัญญำท่ีตกลงร่วมกันได้ก ำหนดว่ำกำรตัดสินใจใดๆเก่ียวกับกิจกรรม 
ท่ีมีควำมส ำคญัจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบอยำ่งเป็นเอกฉนัทจ์ำกผูท่ี้ร่วมกนัควบคุมกำรงำนแลว้เท่ำนั้น 
 
กำรร่วมกำรงำนของกลุ่มกิจกำรไดจ้ดัตั้งข้ึนในรูปแบบบริษทัจ ำกดัและให้สิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัจ ำกดัเหล่ำน้ีแก่กลุ่มกิจกำรและ 
ผูร่้วมกำรงำนอ่ืนภำยใตข้อ้ตกลงร่วมกนั ดงันั้นกำรงำนเหล่ำน้ีจึงจดัประเภทเป็นกำรร่วมคำ้ 
 
กำรร่วมคำ้ทั้งหมด เป็นบริษทัจ ำกดัและหุน้ของบริษทัไม่มีรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำด 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดตน้ปี 1,576,407,625 1,408,112,963 1,238,450,000 1,238,450,000 
ลงทุนเพิ่ม 418,077,495  171,747,500  - - 
เงินปันผล (376,551,487) (15,313,035) - - 
กำรช ำระบญัชีของกำรร่วมคำ้ - (2,295,975) - - 
ส่วนแบ่งก ำไร 520,005,992 27,212,160 - - 
ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั - (2,596,449) - - 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,177,960) (10,459,539) - - 

ยอดส้ินปี 2,136,761,665 1,576,407,625 1,238,450,000 1,238,450,000 

 
ในระหวำ่งปีพ.ศ. 2561 บริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั ไดท้  ำกำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่ กลุ่มกิจกำรซ้ือหุน้สำมญัท่ี
เพิ่มข้ึนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม และบริษทั กลัฟ์ ดบับลิวเอชเอ เอ็มที จ  ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ  ำกดั ไดเ้พิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่ 
กลุ่มกิจกำรไม่ไดซ้ื้อหุ้นสำมญัท่ีเพิ่มข้ึนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม ท ำให้สัดส่วนลดลงจำกร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 24 อย่ำงไรก็ตำมกำรจดั
ประเภทของเงินลงทุนไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง โดยกลุ่มกิจกำรยงัคงสถำนะเงินลงทุนน้ีเป็นกำรร่วมคำ้ นอกจำกน้ี กลุ่มกิจกำรจดทะเบียนจดัตั้ง 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล เอสเตท ระยอง จ ำกดั  ท่ีประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจพฒันำนิคมอุตสำหกรรม 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรร่วมคำ้ 
 
การร่วมค้าท่ีแต่ละรายไม่มสีาระส าคัญ 
 
กลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

   บำท บำท 
     

มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ซ่ึงแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 2,136,761,665 1,576,407,625 

จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมคำ้     
ก ำไรส ำหรับปี   520,005,992 27,212,160 

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   (1,177,960) (10,459,539) 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม   518,828,032 16,752,621 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุน 269,930,206 283,802,894 - - 
ลงทุนเพิ่ม 211,500,000 - - - 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (717,000) (717,000) - - 

 480,713,206 283,085,894 - - 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดซ้ื้อหุ้นสำมญัของ บริษทั ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จ  ำกดั จ ำนวน 30,000,000 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 15 กลุ่มกิจกำรไม่ไดมี้อ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยำ่งเป็นนัยส ำคญั ดงันั้นกลุ่มกิจกำรจึงจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นเงินลงทุน 
ระยะยำวอ่ืน 
 
กลุ่มกิจกำรมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนในกำรค ้ำประกนัเงินกูข้องบริษทั โกลว ์ไอพีพี จ ำกดั โดยใชหุ้น้สำมญัของบริษทัดงักล่ำว 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน เน่ืองจำกไม่สำมำรถวดัมูลค่ำยติุธรรมไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ เน่ืองจำก
เป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับ และไม่สำมำรถหำขอ้มูลอำ้งอิงท่ีเพียงพอและเหมำะสมได ้

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 
 

 งบกำรเงนิรวม 

  อำคำรและระบบ ส่วนปรับปรุง งำนระหว่ำง  
 ทีด่นิ สำธำรณูปโภค อำคำร ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560      
รำคำทุน 4,509,346,494 6,288,753,349 360,437,112 675,618,606 11,834,155,561 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (762,568,717) (46,001,705) - (808,570,422) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 4,509,346,494 5,526,184,632 314,435,407 675,618,606 11,025,585,139 

      
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 4,509,346,494 5,526,184,632 314,435,407 675,618,606 11,025,585,139 
เพิ่มข้ึน 54,182,882 286,968,600 2,100,774 376,369,787 719,622,043 
กำรโอนยำ้ย 17,376,908 517,266,639 52,616,917 (587,260,464) - 
จ ำหน่ำย (31,630,639) (162,159,622) (5,881,529) - (199,671,790) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (210,727,970) (14,446,389) - (225,174,359) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (10,889,542) (11,489,801) (7,511,363) - (29,890,706) 
โอนจำกตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์(หมำยเหตุ 10) 57,185,810 342,075,336 - 54,007,351 453,268,497 
โอนไปท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 18) - - - (548,450) (548,450) 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขำย (120,550,775) (2,064,474,776) (136,157,356) - (2,321,182,907) 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 4,475,021,138 4,223,643,038 205,156,461 518,186,830 9,422,007,467 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 

 งบกำรเงนิรวม 

  อำคำรและระบบ ส่วนปรับปรุง งำนระหว่ำง  
 ทีด่นิ สำธำรณูปโภค อำคำร ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
รำคำทุน 4,475,021,138 4,936,529,892 246,934,387 518,186,830 10,176,672,247 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (712,886,854) (41,777,926) - (754,664,780) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 4,475,021,138 4,223,643,038 205,156,461 518,186,830 9,422,007,467 
      

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 4,475,021,138 4,223,643,038 205,156,461 518,186,830 9,422,007,467 
เพิ่มข้ึน 1,157,078,471 800,617 485,356 670,933,553 1,829,297,997 
กำรโอนยำ้ย 52,106,530 452,871,563 20,226,336 (525,204,429) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (180,808,553) (11,169,712) - (191,978,265) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (7,392,666) (7,418,596) (4,950,450) - (19,761,712) 
โอนจำกตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์(หมำยเหตุ 10) 24,585,756 - - - 24,585,756 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 18) (78,432,999) - - (3,252,214) (81,685,213) 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขำย (54,182,882) (818,779,014) (33,399,519) - (906,361,415) 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 5,568,783,348 3,670,309,055 176,348,472 660,663,740 10,076,104,615 
      

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 5,568,783,348 4,505,879,229 223,649,130 660,663,740 10,958,975,447 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (835,570,174) (47,300,658) - (882,870,832) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 5,568,783,348 3,670,309,055 176,348,472 660,663,740 10,076,104,615 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  อำคำรและระบบ ส่วนปรับปรุง งำนระหว่ำง  
 ทีด่นิ สำธำรณูปโภค อำคำร ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560      
รำคำทุน 2,781,362,782 3,537,313,431 203,534,006 49,325,002 6,571,535,221 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (348,854,955) (22,884,186) - (371,739,141) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 2,781,362,782 3,188,458,476 180,649,820 49,325,002 6,199,796,080 

      
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,781,362,782 3,188,458,476 180,649,820 49,325,002 6,199,796,080 
เพิ่มข้ึน - - - 315,368,070 315,368,070 
กำรโอนยำ้ย - 314,090,295 34,881,920 (348,972,215) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (138,033,025) (7,436,359) - (145,469,384) 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขำย (25,241,500) (827,132,126) (75,243,477) - (927,617,103) 
รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 2,756,121,282 2,537,383,620 132,851,904 15,720,857 5,442,077,663 

      
ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
รำคำทุน 2,756,121,282 2,913,367,173 148,092,977 15,720,857 5,833,302,289 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (375,983,553) (15,241,073) - (391,224,626) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 2,756,121,282 2,537,383,620 132,851,904 15,720,857 5,442,077,663 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  อำคำรและระบบ ส่วนปรับปรุง งำนระหว่ำง  
 ทีด่นิ สำธำรณูปโภค อำคำร ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,756,121,282 2,537,383,620 132,851,904 15,720,857 5,442,077,663 
เพิ่มข้ึน - 800,618 324,852 47,594,830 48,720,300 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (115,789,382) (5,647,964) - (121,437,346) 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 18) (67,591,975) - - (3,252,214) (70,844,189) 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขำย - (313,534,065) (32,633,014) - (346,167,079) 
รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 2,688,529,307 2,108,860,791 94,895,778 60,063,473 4,952,349,349 

      
ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 2,688,529,307 2,546,894,121 110,744,471 60,063,473 5,406,231,372 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (438,033,330) (15,848,693) - (453,882,023) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 2,688,529,307 2,108,860,791 94,895,778 60,063,473 4,952,349,349 

 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรไดโ้อนอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำน 
 

งบกำรเงนิรวม 
 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 1,170,980,785 บำท (พ.ศ. 2560 : 939,395,557 บำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำเช่ำ 
 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 386,259,161 บำท (พ.ศ. 2560 : 228,506,621 บำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำเช่ำ 
 
มูลค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีพร้อมใชง้ำนและใชง้ำนแลว้ 12,281,886,016 12,416,184,549 6,457,543,995 6,752,348,831 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีอยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำง 2,151,480,725 1,281,035,436 368,957,876 392,207,235 

 14,433,366,741 13,697,219,985 6,826,501,871 7,144,556,066 

 
มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนอยู่ในระดบั 3 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยุติธรรม ซ่ึงเป็นวิธีท่ีใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้มำเป็น 
ตวัแปรส ำคญัในเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
 
มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีพร้อมใชง้ำนและใชง้ำนแลว้ ใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำดว้ยวิธีรำยได ้โดยใชร้ำคำคิดลดมูลค่ำ
กระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตเป็นมูลค่ำปัจจุบนั และวิธีเปรียบเทียบรำคำขำย โดยผูป้ระเมินอิสระ ท่ีเป็นผูไ้ดรั้บกำรรับรองตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและเป็นผู ้มีประสบกำรณ์ในกำรประเมินมูลค่ำในอสังหำริมทรัพย์ประเภทเดียวกันและอยู่ในท ำเลท่ีตั้ งเดียวกับหรือใกล้เคียงกับ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีได้รับกำรประเมินมูลค่ำดงักล่ำว กำรใช้งำนอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของบริษทัทุกสินทรัพยเ์ป็นกำรใช้
ประโยชน์ในลกัษณะท่ีเป็นกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดีท่ีสุดและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนทำงกำรเงิน คณะท ำงำนในฝ่ำยกำรเงินของบริษัทจะท ำกำรสอบทำนมูลค่ำท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ  
โดยคณะท ำงำนดังกล่ำวจะรำยงำนไปยงัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัโดยตรง และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะท ำงำนด้ำนกำรประเมินมูลค่ำ และผูป้ระเมินอิสระจะมีกำรประชุมหำรือเก่ียวกับขั้นตอนกำรประเมินมูลค่ำและ 
ผลกำรประเมินมูลค่ำทุกรอบปีเป็นอย่ำงน้อย ซ่ึงรอบกำรประชุมหำรือดังกล่ำวจะสอดคล้องกับรอบระยะเวลำรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  
โดยฝ่ำยกำรเงินจะปฏิบติัดงัน้ี 
 
• ตรวจสอบขอ้มูลดิบท่ีส ำคญัท่ีจะน ำไปใชใ้นรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำของผูป้ระเมินอิสระ 
• ประเมินกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำอสงัหำริมทรัพยโ์ดยเปรียบเทียบกบัรำยกำรกำรประเมินมูลค่ำในปีก่อน 
• จดัประชุมเพื่ออภิปรำยกบัผูป้ระเมินอิสระ 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 
 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงไม่ไดท้  ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมโดยผูป้ระเมินอิสระ ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำว่ำมูลค่ำยุติธรรม
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ำสุทธิทำงบญัชีของรำยกำรดงักล่ำว 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรเปล่ียนเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำในระหวำ่งปี 
 
จ ำนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีไดรั้บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ไดแ้ก่ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค่้ำเช่ำและบริกำร 583,120,841 687,562,981 336,721,895 356,146,705 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงท่ีเกิดจำก     
   อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิดรำยได ้     
   ค่ำเช่ำส ำหรับปี 358,362,332 367,745,141 260,383,901 260,582,320 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงท่ีเกิดจำก     
   อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ซ่ึงไม่ไดก่้อใหเ้กิด     
   รำยไดค่้ำเช่ำส ำหรับปี 16,256,370 13,047,505 - - 
 
ยอดรวมของรำยไดค่้ำเช่ำขั้นต ่ำในอนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 433,615,857 527,575,274 292,798,161 290,819,708 
เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,071,661,209 1,386,805,728 774,281,704 986,764,964 

เกินกวำ่ 5 ปี 419,346,544 853,482,521 150,469,734 491,342,355 

 1,924,623,610 2,767,863,523 1,217,549,599 1,768,927,027 

 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

 งบกำรเงนิรวม 
    เคร่ืองใช้ส ำนักงำน     
  ส่วนปรับปรุง ระบบ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้   งำนระหว่ำง  
 ทีด่นิ อำคำร สำธำรณูปโภค คลงัสินค้ำ ยำนพำหนะ สินทรัพย์ให้เช่ำ ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560         
รำคำทุน 2,198,289 831,341,685 3,718,890,122 818,115,723 157,630,305 338,557,148 39,979,896 5,906,713,168 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (575,568,479) (548,491,112) (600,131,206) (121,412,969) (229,201,549) - (2,074,805,315) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 2,198,289 255,773,206 3,170,399,010 217,984,517 36,217,336 109,355,599 39,979,896 3,831,907,853 
         

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560         
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,198,289 255,773,206 3,170,399,010 217,984,517 36,217,336 109,355,599 39,979,896 3,831,907,853 
เพิ่มข้ึน - 52,142,181 238,912,639 54,722,229 12,296,933 1,544,000 422,093,026 781,711,008 
กำรโอนยำ้ย 7,979,577 (119,955,964) 308,015,937 (57,691,184) (2) - (138,348,364) - 
จ ำหน่ำย - (3) - (46,686) (125,318) - - (172,007) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (16,312,625) (143,435,886) (35,592,075) (17,988,858) (15,093,170) - (228,422,614) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำร         
   แปลงค่ำงบกำรเงิน - - -  (40,658) - - - (40,658) 
โอนจำกอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน         
   (หมำยเหตุ 17) - - - - - - 548,450 548,450 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขำย - - - (163,295) - - - (163,295) 
รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 10,177,866 171,646,795 3,573,891,700 179,172,848 30,400,091 95,806,429 324,273,008 4,385,368,737 
         

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560         
รำคำทุน 10,177,866 651,139,573 4,643,291,894 434,366,389 158,187,436 340,101,148 324,273,008 6,561,537,314 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (479,492,778) (1,069,400,194) (255,193,541) (127,787,345) (244,294,719) - (2,176,168,577) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 10,177,866 171,646,795 3,573,891,700 179,172,848 30,400,091 95,806,429 324,273,008 4,385,368,737 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 งบกำรเงนิรวม 

    เคร่ืองใช้ส ำนักงำน     
  ส่วนปรับปรุง ระบบ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้   งำนระหว่ำง  
 ทีด่นิ อำคำร สำธำรณูปโภค คลงัสินค้ำ ยำนพำหนะ สินทรัพย์ให้เช่ำ ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 10,177,866 171,646,795 3,573,891,700 179,172,848 30,400,091 95,806,429 324,273,008 4,385,368,737 
เพิ่มข้ึน - 14,055,356 10,268,294 18,250,923 12,903,766 3,070,150 406,978,082 465,526,571 
กำรโอนยำ้ย - 14,043,790 427,339,077 12,076,743 - 73,937,000 (527,396,610) - 
จ ำหน่ำย - - - (2,904) (188,379) - - (191,283) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (19,218,028) (193,793,250) (45,967,782) (15,404,186) (17,893,344) - (292,276,590) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - (7,194) - - - (7,194) 
โอนจำกอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 17) 78,432,999 - - - - - 3,252,214 81,685,213 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - - - - (4,947,169) (4,947,169) 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 88,610,865 180,527,913 3,817,705,821 163,522,634 27,711,292 154,920,235 202,159,525 4,635,158,285 

         
ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน 88,610,865 679,238,719 5,080,899,265 464,683,068 148,363,718 417,108,298 202,159,525 7,081,063,458 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (498,710,806) (1,263,193,444) (301,160,434) (120,652,426) (262,188,063) - (2,445,905,173) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 88,610,865 180,527,913 3,817,705,821 163,522,634 27,711,292 154,920,235 202,159,525 4,635,158,285 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   เคร่ืองใช้    
   ส ำนักงำนและ    
  ส่วนปรับปรุง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  งำนระหว่ำง  
 ทีด่นิ อำคำร คลงัสินค้ำ ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560       
รำคำทุน - 13,291,816 16,730,429 38,022,270 - 68,044,515 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (3,058,060) (10,315,455) (27,005,792) - (40,379,307) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ - 10,233,756 6,414,974 11,016,478 - 27,665,208 

       
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 10,233,756 6,414,974 11,016,478 - 27,665,208 
เพิ่มข้ึน - 151,930 1,831,358 4,398,400 - 6,381,688 
จ ำหน่ำย - - - (125,303) - (125,303) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (669,944) (2,430,475) (6,829,223) - (9,929,642) 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขำย - - (163,297) - - (163,297) 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ - 9,715,742 5,652,560 8,460,352 - 23,828,654 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   เคร่ืองใช้    
   ส ำนักงำนและ    
  ส่วนปรับปรุง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  งำนระหว่ำง  
 ทีด่นิ อำคำร คลงัสินค้ำ ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560       
รำคำทุน - 13,443,746 18,385,050 42,109,719 - 73,938,515 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (3,728,004) (12,732,490) (33,649,367) - (50,109,861) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ - 9,715,742 5,652,560 8,460,352 - 23,828,654 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 9,715,742 5,652,560 8,460,352 - 23,828,654 
เพิ่มข้ึน - - 729,697 10,313,230 12,904,400 23,947,327 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (672,187) (2,158,256) (5,803,198) - (8,633,641) 
โอนจำกอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 17) 67,591,975 - - - 3,252,214 70,844,189 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 67,591,975 9,043,555 4,224,001 12,970,384 16,156,614 109,986,529 
       

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 67,591,975 13,443,746 19,114,747 43,114,968 16,156,614 159,422,050 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (4,400,191) (14,890,746) (30,144,584) - (49,435,521) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 67,591,975 9,043,555 4,224,001 12,970,384 16,156,614 109,986,529 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีบริษทัและกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำซ่ึงรวมแสดงในรำยกำรขำ้งตน้ประกอบดว้ยกลุ่มสินทรัพยใ์นธุรกิจใหบ้ริกำร
ดำ้นดิจิตอล และยำนพำหนะ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 292,334,119 305,164,716 4,398,400 10,111,649 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (40,250,769) (20,723,518) (1,487,021) (5,752,652) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 252,083,350 284,441,198 2,911,379 4,358,997 

 
19 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดตน้ปี 4,118,659,963 4,118,659,963 - - 
ตดัจ ำหน่ำย - - - - 

ยอดส้ินปี 4,118,659,963 4,118,659,963 - - 

 
ยอดคงเหลือมีเฉพำะสิทธิในกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำ 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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20 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 

ค่ำควำมนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด ท่ีถูกก ำหนดตำมส่วนงำนธุรกิจ ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

Synergy 4,245,408,918 4,245,408,918 - - 
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 9,942,006,923 9,942,006,923 - - 
ธุรกิจพลงังำน 2,162,207,653 2,162,207,653 - - 
ธุรกิจน ้ำ 1,225,422,158 1,225,422,158 - - 

 17,575,045,652 17,575,045,652 - - 

 
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำยติุธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยใช้
เทคนิคมูลค่ำปัจจุบนั ซ่ึงถูกจดัอยู่ในระดบั 3 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยุติธรรม กำรค ำนวณดงักล่ำวใชป้ระมำณกำรกระแสเงินสดซ่ึงอำ้งอิงจำก
งบประมำณทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกผูบ้ริหำร กระแสเงินสดหลงัจำกปีท่ี 5 ใช้ประมำณกำรของอตัรำกำร
เติบโตท่ีไม่สูงกวำ่อตัรำกำรเติบโตเฉล่ียของธุรกิจท่ีหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้นด ำเนินงำนอยู ่
 
ขอ้สมมติท่ีส ำคญัใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำยติุธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
  ธุรกจิพฒันำ   
 Synergy อสังหำริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน ำ้ 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ก ำไรขั้นตน้ 39.2 61.0 - 34.5 
อตัรำกำรเติบโต 17.2 5.9 (3.5) 6.1 
อตัรำคิดลด 8.2 9.3 7.0 4.6 
 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำก ำไรขั้นตน้จำกงบประมำณโดยอำ้งอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตท่ีผำ่นมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำด 
อตัรำกำรเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีใชส้อดคลอ้งกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเติบโตท่ีรวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม อตัรำคิดลดท่ีใช้
สะทอ้นถึงควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนั้นๆ 
 

มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนจะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชี หำกขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำยติุธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยเปล่ียนแปลง
เป็นดงัน้ี 
 

  ธุรกจิพฒันำ   
 Synergy อสังหำริมทรัพย์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน ำ้ 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ก ำไรขั้นตน้ 30.9 50.0 - 18.1 
อตัรำกำรเติบโต 16.0 4.0 (3.7) 3.7 
อตัรำคิดลด 9.4 11.4 7.2 7.1 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดือน 11,049,523 11,796,659 - - 
ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวำ่ 12 เดือน 130,667,391 192,281,547 24,779,232 96,047,739 

 141,716,914 204,078,206 24,779,232 96,047,739 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
ท่ีจะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือน (6,382,436) (11,925,430) - - 
ท่ีจะจ่ำยช ำระเกินกวำ่ 12 เดือน (2,615,794,882) (2,536,396,973) - - 

 (2,622,177,318) (2,548,322,403) - - 
     

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ (2,480,460,404) (2,344,244,197) 24,779,232 96,047,739 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดตน้ปี (2,344,244,197) (2,507,167,646) 96,047,739 64,701,456 
รำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน (หมำยเหตุ 35) (46,447,244) 134,406,086 37,379,204 24,426,421 

รำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (หมำยเหตุ 35) (89,768,963) 28,517,363 (108,647,711) 6,919,862 

ยอดส้ินปี (2,480,460,404) (2,344,244,197) 24,779,232 96,047,739 

 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

   รำยกำรทีรั่บรู้ใน   รำยกำรทีรั่บรู้ใน  
 ยอดต้นปี รำยกำรทีรั่บรู้ใน ก ำไรขำดทุน ยอดส้ินปี รำยกำรทีรั่บรู้ใน ก ำไรขำดทุน ยอดส้ินปี 
 พ.ศ. 2560 ก ำไรหรือขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน พ.ศ. 2560 ก ำไรหรือขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,401,006 5,174,059 - 6,575,065 (1,962,391) - 4,612,674 
เงินลงทุนเผือ่ขำย - - 16,917,604 16,917,604 - 18,882,997 35,800,601 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 20,912,850 (1,759,232) - 19,153,618 6,160,690 - 25,314,308 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 143,400 - - 143,400 - - 143,400 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 2,033,199 - - 2,033,199 - - 2,033,199 
ประมำณกำรเพื่อกำรซ่อมแซม 1,201,133 (232,296) - 968,837 726,639 - 1,695,476 
ดอกเบ้ียจ่ำยเงินกู ้ 8,544,277 5,206,073 - 13,750,350 24,083,557 - 37,833,907 
รำยไดร้อกำรตดับญัชี 108,965,554 (226,601) - 108,738,953 (20,545,239) - 88,193,714 
สญัญำเช่ำกำรเงิน - - - - 182,401 - 182,401 
เงินมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว 1,863,817 22,750 - 1,886,567 637 - 1,887,204 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 19,364,970 3,937,392 (133,492) 23,168,870 6,502,693 - 29,671,563 
ค่ำใชจ่้ำยจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรอตดับญัชี 393,547 193,012 - 586,559 - - 586,559 
ก ำไรขำดทุนจำกกำรขำยระหวำ่งกนั - สุทธิ - 50,227,284 - 50,227,284 4,409,458 - 54,636,742 

ผลขำดทุนทำงภำษี 23,824,020 74,068,287 - 97,892,307 63,117,475 - 161,009,782 

 188,647,773 136,610,728 16,784,112 342,042,613 82,675,920 18,882,997 443,601,530 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

   รำยกำรทีรั่บรู้ใน   รำยกำรทีรั่บรู้ใน  
 ยอดต้นปี รำยกำรทีรั่บรู้ใน ก ำไรขำดทุน ยอดส้ินปี รำยกำรทีรั่บรู้ใน ก ำไรขำดทุน ยอดส้ินปี 
 พ.ศ. 2560 ก ำไรหรือขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน พ.ศ. 2560 ก ำไรหรือขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
ปรับมูลค่ำยติุธรรมจำกกำรรวมธุรกิจ (1,755,952,855) 34,655,468 - (1,721,297,387) 67,998,050 - (1,653,299,337) 
เงินลงทุนเผือ่ขำย (11,733,251) - 11,733,251 - - (108,651,960) (108,651,960) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (2,480,958) - (2,480,958) 2,480,958 - - 
รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรอตดับญัชี (9,355,131) (2,929,060) - (12,284,191) 2,297,949 - (9,986,242) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (3,177,644) 444,175 - (2,733,469) (3,430,426) - (6,163,895) 
สญัญำเช่ำกำรเงิน - (102,374) - (102,374) 102,374 - - 

รำยไดค่้ำเช่ำรอตดับญัชี (915,596,538) (31,791,893) - (947,388,431) (198,572,069) - (1,145,960,500) 

 (2,695,815,419) (2,204,642) 11,733,251 (2,686,286,810) (129,123,164) (108,651,960) (2,924,061,934) 
        

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ (2,507,167,646) 134,406,086 28,517,363 (2,344,244,197) (46,447,244) (89,768,963) (2,480,460,404) 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   รำยกำรทีรั่บรู้ใน   รำยกำรทีรั่บรู้ใน  
 ยอดต้นปี รำยกำรทีรั่บรู้ใน ก ำไรขำดทุน ยอดส้ินปี รำยกำรทีรั่บรู้ใน ก ำไรขำดทุน ยอดส้ินปี 
 พ.ศ. 2560 ก ำไรหรือขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน พ.ศ. 2560 ก ำไรหรือขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
รำยไดร้อกำรตดับญัชี 81,771,466 3,408,937 - 85,180,403 (22,630,897) - 62,549,506 
เงินมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว 1,863,816 22,750 - 1,886,566 (8,915) - 1,877,651 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 5,228,448 1,274,024 - 6,502,472 3,465,491 - 9,967,963 

ผลขำดทุนทำงภำษี - 73,599,576 - 73,599,576 86,297,583 - 159,897,159 

 88,863,730 78,305,287 - 167,169,017 67,123,262 - 234,292,279 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
เงินลงทุนเผือ่ขำย (11,629,499) - 6,919,862 (4,709,637) - (108,647,711) (113,357,348) 
รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรอตดับญัชี (9,355,131) (1,499,095) - (10,854,226) 2,292,067 - (8,562,159) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (3,177,644) 444,175 - (2,733,469) (113,427) - (2,846,896) 

รำยไดค่้ำเช่ำรอตดับญัชี - (52,823,946) - (52,823,946) (31,922,698) - (84,746,644) 

 (24,162,274) (53,878,866) 6,919,862 (71,121,278) (29,744,058) (108,647,711) (209,513,047) 
        

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 64,701,456 24,426,421 6,919,862 96,047,739 37,379,204 (108,647,711) 24,779,232 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี (ต่อ) 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไม่เกินจ ำนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะมีก ำไร
ทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนั้น กลุ่มกิจกำรไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดท่ี้เกิดจำกรำยกำรขำดทุนท่ีสำมำรถยกไป
เพื่อหกักลบกบัก ำไรทำงภำษีในอนำคต ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

รำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้(บำท) (3,131,685,343) (2,535,539,286) - - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ (บำท) 626,337,069 507,107,857 - - 
ปีท่ีหมดอำย ุ พ.ศ. 2562 - 2566 พ.ศ. 2561 - 2565 - - 
 

22 เงนิกู้ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส่วนของหมุนเวยีน     
เงินกูร้ะยะสั้น 1,615,980,331 1,784,171,994 1,315,980,331 1,384,171,994 

เงินกูร้ะยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38.5) - - 672,900,000 1,302,000,000 

 1,615,980,331 1,784,171,994 1,988,880,331 2,686,171,994 

     
ส่วนของไม่หมุนเวยีน     

เงินกูร้ะยะยำว - 3,936,901,708 - - 

 - 3,936,901,708 - - 
     

รวมเงินกู ้ 1,615,980,331 5,721,073,702 1,988,880,331 2,686,171,994 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

73 

22 เงนิกู้ (ต่อ) 
 
กำรเปล่ียนแปลงในเงินกูท่ี้เกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินในระหวำ่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

  เงนิกู้ระยะส้ันจำก   
 เงนิกู้ระยะส้ัน กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั เงนิกู้ระยะยำว รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดตน้ปี พ.ศ. 2560 3,648,915,023 - 10,421,438,406 14,070,353,429 
กระแสเงินสด (1,898,775,871) - (6,500,000,000) (8,398,775,871) 

ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมเงินกู ้ 34,032,842 - 15,463,302 49,496,144 

ยอดส้ินปี พ.ศ. 2560 1,784,171,994 - 3,936,901,708 5,721,073,702 
กระแสเงินสด (191,706,967) - (3,999,000,000) (4,190,706,967) 

ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมเงินกู ้ 23,515,304 - 62,098,292 85,613,596 

ยอดส้ินปี พ.ศ. 2561 1,615,980,331 - -    1,615,980,331 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  เงนิกู้ระยะส้ันจำก   
 เงนิกู้ระยะส้ัน กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั เงนิกู้ระยะยำว รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดตน้ปี พ.ศ. 2560 808,702,871 320,500,000 - 1,129,202,871 
กระแสเงินสด 551,224,129 981,500,000 - 1,532,724,129 

ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมเงินกู ้ 24,244,994 - - 24,244,994 

ยอดส้ินปี พ.ศ. 2560 1,384,171,994 1,302,000,000 - 2,686,171,994 
กระแสเงินสด (91,706,967) (629,100,000) - (720,806,967) 

ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมเงินกู ้ 23,515,304 - - 23,515,304 

ยอดส้ินปี พ.ศ. 2561 1,315,980,331 672,900,000 - 1,988,880,331 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูข้องกลุ่มกิจกำร มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 1,615,980,331 1,784,171,994 1,988,880,331 2,686,171,994 
อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั - 3,936,901,708 - - 

 1,615,980,331 5,721,073,702 1,988,880,331 2,686,171,994 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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22 เงนิกู้ (ต่อ) 
 
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินกูร้ะยะสั้น 1.75 - 2.40 2.20 - 3.20 1.75 - 1.86 2.20 - 3.20 
เงินกูร้ะยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1.15 1.15 
เงินกูร้ะยะยำว - 4.92 - - 
 
รำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรมของเงินกูร้ะยะยำว มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชี - 3,936,901,708 - - 
มูลค่ำยติุธรรม - 4,037,286,929 - - 
 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูส่้วนท่ีหมุนเวยีนมีมูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัชี เน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคิดลดไม่มีสำระส ำคญั  
 
ในปีพ.ศ. 2560 มูลค่ำยติุธรรมค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูท่ี้อตัรำร้อยละ 4.92 และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 
ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินกูร้ะยะยำว มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี - - - - 
ครบก ำหนดภำยใน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - 3,936,901,708 - - 

 - 3,936,901,708 - - 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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23 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 506,634,314 343,060,499 15,509,008 15,054,302 
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38.4) 3,343,238 1,800,000 6,503,569 2,985,138 
เจำ้หน้ีอ่ืน 43,138,292 20,510,723 9,750,045 15,175,038 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยค์ำ้งจ่ำย 1,131,919,555 1,267,881,506 2,878,677 109,088,308 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 457,873,220 543,437,835 158,438,205 134,444,918 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย 11,083,736 14,198,029 - - 
เงินประกนัผลงำน 69,838,014 72,974,424 61,649,498 68,823,926 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 321,026,728 244,919,426 41,427,521 41,375,379 
เงินรับล่วงหนำ้จำกกำรขำยทรัพยสิ์น - 38,000,000 - 38,000,000 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรค ้ำประกนั 5,273,708 5,189,512 5,273,709 5,189,512 

อ่ืนๆ 226,828,646 39,658,123 199,126,352 14,682,808 

 2,776,959,451 2,591,630,077 500,556,584 444,819,329 

 
24 หุ้นกู้ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

หุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 4,505,013,335 3,058,716,265 3,854,033,372 3,058,716,265 

หุน้กู ้ 30,259,458,270 25,618,678,491 14,066,066,534 11,121,979,713 

 34,764,471,635 28,677,394,756 17,920,099,906 14,180,695,978 
 

กำรเปล่ียนแปลงในหุน้กูท่ี้เกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินในระหวำ่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

ยอดตน้ปี พ.ศ. 2560 27,924,741,372 15,013,474,353 
กระแสเงินสด 852,025,105 (840,511,495) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ 11,576,792 7,733,120 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนทำงกำรเงินจำกกำรรวมธุรกิจ (110,948,513) - 

ยอดส้ินปี พ.ศ. 2560 28,677,394,756 14,180,695,978 
กระแสเงินสด 6,222,638,853 3,731,608,342 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ 22,526,747 7,795,586 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนทำงกำรเงินจำกกำรรวมธุรกิจ (158,088,721) -    

ยอดส้ินปี พ.ศ. 2561 34,764,471,635 17,920,099,906 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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24 หุ้นกู้ (ต่อ) 
 
อตัรำดอกเบ้ียของหุน้กูข้องกลุ่มกิจกำรทั้งหมดเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี โดยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

หุน้กู ้ 2.13 - 5.79 3.15 - 5.79 2.13 - 5.02 3.15 - 5.00  
 
รำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรมของหุน้กู ้มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชี 34,764,471,635 28,677,394,756 17,920,099,906 14,180,695,978 
มูลค่ำยติุธรรม 35,065,946,923 28,943,264,931 18,149,246,701 14,405,854,942 
 
มูลค่ำยติุธรรมของหุ้นกู ้อำ้งอิงจำกรำคำตรำสำรหน้ีท่ีไม่รวมดอกเบ้ียคำ้งรับ (clean price) ท่ีเผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย ซ่ึงถูกจดัอยู ่
ในระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของหุน้กู ้มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 4,505,013,365 3,058,716,265 3,854,033,372 3,058,716,265 
ครบก ำหนดภำยใน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 22,152,505,671 18,860,841,882 11,409,201,343 10,843,012,528 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 8,106,952,599 6,757,836,609 2,656,865,191 278,967,185 

 34,764,471,635 28,677,394,756 17,920,099,906 14,180,695,978 

 
25 รำยได้รอกำรตัดบญัชี 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดร้อกำรตดับญัชีท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 135,382,829 189,213,141 10,809,594 74,436,176 

รำยไดร้อกำรตดับญัชี 4,436,159,316 4,169,660,883 2,518,892,476 2,511,387,119 

 4,571,542,145 4,358,874,024 2,529,702,070 2,585,823,295 
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25 รำยได้รอกำรตัดบญัชี (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของรำยไดร้อกำรตดับญัชี มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดตน้ปี 4,358,874,024 4,376,790,874 2,585,823,295 2,496,243,870 
เพิ่มข้ึน 477,933,389 220,095,956 91,162,327 220,095,956 
รับรู้รำยได ้ (265,265,268) (238,012,806) (147,283,552) (130,516,531) 

ยอดส้ินปี 4,571,542,145 4,358,874,024 2,529,702,070 2,585,823,295 
 

26 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 140,353,043 117,644,189 41,612,279 34,310,812 

ก ำไรหรือขำดทุน     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 22,708,854 22,504,850 7,301,467 6,372,266 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
กำรวดัมูลค่ำใหม่ - (723,078) - - 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดตน้ปี 117,644,189 96,479,417 34,310,812 27,938,546 
ตน้ทุนบริกำร 19,703,732 19,907,910 6,357,911 5,603,942 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,005,122 2,596,940 943,556 768,324 

 140,353,043 118,984,267 41,612,279 34,310,812 
     

กำรวดัมูลค่ำใหม่     
ผลก ำไรท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ     
   ดำ้นประชำกรศำสตร์ - (226,318) - - 
ผลก ำไรท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง     
   ขอ้สมมติทำงกำรเงิน - (613,516) - - 
ผลขำดทุนท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์ - 116,756 - - 

 - (723,078) - - 
     

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี - (617,000) - - 

ยอดส้ินปี 140,353,043 117,644,189 41,612,279 34,310,812 
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26 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัรำคิดลด 2.36 - 3.38 2.36 - 3.38 2.75 2.75 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 5.00 - 8.00 5.00 - 8.00 8.00 8.00 
อตัรำกำรลำออก 3.00 - 13.00 3.00 - 13.00 5.00 - 9.00 5.00 - 9.00 
อำยเุกษียณ 55 และ 60 ปี 55 และ 60 ปี 60 ปี  60 ปี 
 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

  ผลกระทบต่อภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 กำรเปลีย่นแปลง ข้อสมมติเพิม่ขึน้ ข้อสมมติลดลง 

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

อตัรำคิดลด ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ  
5.76 - 14.82 

ลดลง ร้อยละ  
6.46 - 15.49 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ  
6.41 - 17.83 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
7.20 - 18.76 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึน ร้อยละ  
8.08 - 19.31 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
7.84 - 19.09  

ลดลง ร้อยละ  
7.36 - 16.16 

ลดลง ร้อยละ  
7.15 - 16.01 

อตัรำกำรลำออก ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ  
6.09 - 15.91 

ลดลง ร้อยละ  
6.83 - 16.63 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ  
2.57 - 11.18 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
3.43 - 12.07 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ผลกระทบต่อภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 กำรเปลีย่นแปลง ข้อสมมติเพิม่ขึน้ ข้อสมมติลดลง 

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

อตัรำคิดลด ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ  ลดลง ร้อยละ  เพิ่มข้ึน ร้อยละ  เพิ่มข้ึน ร้อยละ  
  14.82 15.49 17.83 18.76 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึน ร้อยละ  เพิ่มข้ึน ร้อยละ  ลดลง ร้อยละ  ลดลง ร้อยละ  
  19.31 19.09 16.16 16.01 
อตัรำกำรลำออก ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ  ลดลง ร้อยละ  เพิ่มข้ึน ร้อยละ  เพิ่มข้ึน ร้อยละ  
  15.91 16.63 4.06 4.39 
 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นน้ีอ้ำงอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหน่ึง ขณะท่ีให้ข้อสมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบัติ
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติบำงเร่ืองอำจมีควำมสัมพันธ์กัน ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ 
ควำมอ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกนักบักำรค ำนวณภำระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 
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27 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ทุนจดทะเบยีน ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

 หุ้น บำท หุ้น บำท บำท 
      

ยอดตน้ปี พ.ศ. 2560 15,677,730,186 1,567,773,019 14,322,430,321 1,432,243,032 12,391,309,606 
กำรเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำม      

   ใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - - - - 

ยอดส้ินปี พ.ศ. 2560 15,677,730,186 1,567,773,019 14,322,430,321 1,432,243,032 12,391,309,606 
กำรเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำม      

   ใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - 11,836,848 1,183,685 47,224,969 

ยอดส้ินปี พ.ศ. 2561 15,677,730,186 1,567,773,019 14,334,267,169 1,433,426,717 12,438,534,575 

 
28 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 

 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 หน่วย บำท หน่วย บำท 
     

ยอดตน้ปี 116,825,502 803,347,472 116,825,502 803,347,472 

กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (1,155,988) (7,949,121) - - 

ยอดส้ินปี 115,669,514 795,398,351 116,825,502 803,347,472 

 
เง่ือนไขส ำคญัของ WHA-W1 มีดงัน้ี 
อตัรำส่วนกำรเสนอขำย : 3 หุน้สำมญัเพิ่มทุน ต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
รำคำใชสิ้ทธิ  : หุน้ละ 3.4181 บำท (หลงักำรเปล่ียนแปลงใบส ำคญัแสดงสิทธิ) 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สำมญั 10 หุน้ (หลงักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้) 
วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรก : วนัท่ี 25 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 
วนัท่ีส้ินสุดกำรใชสิ้ทธิ : วนัท่ี 4 มีนำคม พ.ศ. 2563 
 

29 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดตน้ปี 156,433,000 127,150,000 156,433,000 127,150,000 

จดัสรรระหวำ่งปี 344,302 29,283,000 344,302 29,283,000 

ยอดส้ินปี 156,777,302 156,433,000 156,777,302 156,433,000 

 
ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิหลงัจำกหักส่วนของ
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองน้ีไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้
 

ในงบกำรเงินรวม ทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบริษทัยอ่ยจะรวมอยูใ่นก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร 
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30 เงนิปันผล 
 
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลในอตัรำ 0.0907 บำทต่อหุ้น 
เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,299 ลำ้นบำท บริษทัจ่ำยเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2561  
 
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลในอตัรำ 0.1536 บำทต่อหุ้น  
เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 2,200 ลำ้นบำท บริษทัจ่ำยเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 
 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 คณะกรรมกำรไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลในอตัรำ 
0.0488 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 699 ลำ้นบำท บริษทัจ่ำยเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

31 องค์ประกอบของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินลงทุนเผือ่ขำย     
ก ำไร(ขำดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 364,695,864 (58,357,538) 566,786,747 50,049,890 
หกั กำรปรับปรุงกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ของ

ขำดทุนเขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน (710,286) (26,501,700) - (26,501,700) 

 363,985,578 (84,859,238) 566,786,747 23,548,190 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (90,974,382) (69,204,986) - - 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ 7,862,874 7,862,874 (8,227,541) (8,227,541) 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของกำรร่วมคำ้ (17,579,956) (16,755,384) - - 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม 263,294,114 (162,956,734) 558,559,206 15,320,649 
ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก ำไรขำดทุน     

   เบด็เสร็จอ่ืน (74,353,795) 15,415,168 (111,711,841) (3,064,130) 

 188,940,319 (147,541,566) 446,847,365 12,256,519 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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32 รำยได้อ่ืน 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดเ้งินปันผล 288,971,841 299,852,362 2,484,660,724 2,801,978,085 
รำยไดค่้ำบริหำรงำนและค่ำนำยหนำ้ 110,634,502 171,716,770 - - 
ดอกเบ้ียรับ 82,556,663 91,846,719 92,538,382 71,237,849 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนระยะสั้น 13,000,628 9,530,550 11,987,553 9,486,399 
ก ำไรจำกกำรปรับปรุงมูลค่ำของเงินลงทุนเผือ่ขำย 
   จำกกำรควบกิจกำร 

 
142,980 

 
17,190,913 

 
- 

 
17,190,913 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 6,711,062 2,299,955 2,799,065 117,687 
รำยไดค่้ำชดเชย - 208,740,000 - - 

อ่ืนๆ 255,638,582 131,710,574 65,886,568 36,773,871 

 757,656,258 932,887,843 2,657,872,292 2,936,784,804 

 
33 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ตัว๋แลกเงิน 23,515,304 24,244,995 23,515,304 24,244,995 
เงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงิน 88,867,045 385,803,966 5,009,397 1,315,069 
หุน้กู ้ 972,529,481 1,133,291,956 605,729,952 609,570,017 
เงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 10,174,686 4,611,453 
สญัญำเช่ำกำรเงิน 11,211,448 3,865,601 209,115 268,015 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ 18,653,390 11,371,258 7,795,587 7,733,120 

อ่ืนๆ 64,557,429 57,949,558 23,775,345 20,681,272 

 1,179,334,097 1,616,527,334 676,209,386 668,423,941 

 
34 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 884,051,128 545,407,092 198,104,993 200,613,606 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 496,983,911 472,863,208 134,639,126 158,234,890 
ค่ำเช่ำท่ีดิน 19,443,059 6,338,101 850,809 1,278,900 
ค่ำท่ีปรึกษำ 44,182,350 81,429,316 8,859,092 13,712,319 
ตน้ทุนขำยกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 1,687,994,226 1,701,592,480 - 114,908,924 
ภำษีธุรกิจเฉพำะและค่ำธรรมเนียมโอนท่ีดิน 136,003,055 257,988,426 - 9,214,425 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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35 ภำษเีงนิได้ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 278,793,690  388,225,404  -  -    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (หมำยเหตุ 21) 46,447,244  (134,406,086) (37,379,204)  (24,426,421) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  1,031    -  -    

 325,240,934  253,820,349  (37,379,204)  (24,426,421) 

 
ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชีคูณกบัอตัรำภำษี โดยมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 4,203,328,052 4,089,486,963 2,108,409,468 2,579,746,948 
หกั ก ำไรของกิจกำรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้ (715,878,208) (1,502,327,214) (36,941,577) 7,248,244 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ (2,542,619,585) (1,963,491,687) - - 

 944,830,259 623,668,062 2,071,467,891 2,586,995,192 

     
ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษี ร้อยละ 20 188,966,052 124,733,612 414,293,578 517,399,038 
ผลกระทบทำงภำษีของ:     
รำยไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภำษี (50,111,911) (36,211,917) (455,131,162) (543,042,200) 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 20,453,897 40,161,069 12,964,498 16,492,918 
รำยจ่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (14,609,938) (15,830,653) (13,252,875) (15,276,177) 
ผลต่ำงจำกอตัรำภำษี 23,903,115 14,384,868 - - 
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชี 

 
134,142,973 

 
126,583,370 

 
- 

 
- 

กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน 22,496,746 - 3,746,757 - 

ภำษีเงินได ้ 325,240,934 253,820,349 (37,379,204) (24,426,421) 

 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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35 ภำษเีงนิได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ก่อนภำษ ี ภำษ ี หลงัภำษ ี ก่อนภำษ ี ภำษ ี หลงัภำษ ี

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำของเงินลงทุนเผือ่ขำย 448,844,816 (89,768,963) 359,075,853 (143,254,276) 28,650,855 (114,603,421) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (21,896,300) - (21,896,300) (53,778,009) - (53,778,009) 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน - - - 723,078 (133,492) 589,586 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของกำรร่วมคำ้ (1,177,960) - (1,177,960) (10,459,539) - (10,459,539) 

 425,770,556 (89,768,963) 336,001,593 (206,768,746) 28,517,363 (178,251,383) 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ก่อนภำษ ี ภำษ ี หลงัภำษ ี ก่อนภำษ ี ภำษ ี หลงัภำษ ี

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำของเงินลงทุนเผือ่ขำย 543,238,557 (108,647,711) 434,590,846 (34,599,309) 6,919,862 (27,679,447) 

 543,238,557 (108,647,711) 434,590,846 (34,599,309) 6,919,862 (27,679,447) 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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36 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกใน
ระหวำ่งปี 
 
ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดท่ีปรับปรุงจำก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั ซ่ึงจ ำนวนหุ้นสำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัค ำนวณโดยเปรียบเทียบจ ำนวนหุ้นท่ีจะซ้ือได ้
ท่ีมูลค่ำยติุธรรม (ก ำหนดจำกรำคำถวัเฉล่ียของหุน้สำมญัของบริษทัระหวำ่งปี) โดยพิจำรณำจำกตวัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิ กบัจ ำนวนหุน้
ท่ีอำจตอ้งออกหำกมีกำรใชสิ้ทธิ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ (บำท) 2,906,809,574 3,266,429,382 2,145,788,672 2,604,173,369 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 14,329,775,718 14,322,430,321 14,329,775,718 14,322,430,321 

จ ำนวนหุน้สำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญั (หุน้) 193,990,144 - 193,990,144 - 

จ ำนวนหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลด (หุน้) 14,523,765,862 14,322,430,321 14,523,765,862 14,322,430,321 
     

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.2029 0.2281 0.1497 0.1818 
     

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด (บำท) 0.2001 0.2281 0.1477 0.1818 

 
37 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561     

สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 408,723 - 408,723 - 

 408,723 - 408,723 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560     

สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 1,746,740 - 1,746,740 - 

 1,746,740 - 1,746,740 - 

 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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37 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 
มูลค่ำยติุธรรมสุทธิของเคร่ืองมืออนุพนัธ์ทำงกำรเงิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินและจดัประเภทเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงกระแสเงินสด 
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย     
สญัญำท่ีมีมูลค่ำยติุธรรมเชิงบวก(ก ำไร) 4,823,005 7,993,702 4,823,005 7,993,702 
สญัญำท่ีมีมูลค่ำยติุธรรมเชิงลบ(ขำดทุน) (54,390,068) (86,879,873) - - 

 
มูลค่ำยติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
 

38 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 45.95  
ส่วนจ ำนวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 54.05 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสมัพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบ
ควำมสมัพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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38 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
38.1 รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรบริหำร - - 7,339,200 4,020,000 
รำยไดค่้ำเช่ำ - - 81,600 244,800 
รำยไดเ้งินปันผล  - - 1,923,156,153 2,588,840,278 
ดอกเบ้ียรับ - - 90,322,463 68,497,313 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร - - 3,158,712 295,236 
ดอกเบ้ียจ่ำย - - 10,174,686 4,611,452 
     
บริษัทร่วม     
รำยไดธุ้รกิจน ้ำ 188,129,278 102,564,044 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 45,387,673 50,731,508 - - 
รำยไดอ่ื้น 58,536,153 67,907 - - 
รำยไดค่้ำนำยหนำ้และกำรบริหำร 9,203,894 6,987,212 - - 
ดอกเบ้ียรับ 54,087,897 71,336,338 - - 
     
กำรร่วมค้ำ     
รำยไดธุ้รกิจน ้ำ 97,440 - - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 4,063,805 3,248,172 - - 
รำยไดค่้ำนำยหนำ้และกำรบริหำร 14,743,855 13,575,986 13,844,855 13,575,986 
รำยไดเ้งินปันผล - - 352,499,658 - 
ดอกเบ้ียรับ 1,739,746 2,326,356 890,283 1,773,293 
     
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัอ่ืน     
ดอกเบ้ียรับ 448,904 - - - 
ค่ำเช่ำจ่ำย 12,192,025 11,153,837 10,438,590 9,559,811 
 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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38 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
38.2 ลูกหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 34,057,676 1,444,999 
บริษทัร่วม 66,384,459  46,695,510 - - 
กำรร่วมคำ้ 844,893 1,378,295 - 402,680 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 123,151 - - - 

 67,352,503 48,073,805 34,057,676 1,847,679 

 
38.3 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 3,821,900,000 3,082,000,000 
บริษทัร่วม 701,550,500 974,750,000 - - 
กำรร่วมคำ้ 53,000,000 57,015,000 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 100,000,000 - - - 

 854,550,500 1,031,765,000 3,821,900,000 3,082,000,000 

 
งบกำรเงนิรวม 
 
เงินให้กู้ระยะสั้ นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำมและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ  
1.45 - 4.25 อตัรำ MLR ลบร้อยละ 1.25 และอตัรำ MLR ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อตัรำร้อยละ 4.18 - 12.00 และอตัรำ MLR ต่อปี) 
 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
เงินให้กู้ระยะสั้ นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำมและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ  
3.73 - 4.18  ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 4.18 - 5.40 ต่อปี) 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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38 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
38.4 เจ้ำหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 5,598,176 1,185,138 
กำรร่วมคำ้ 314 1,800,000 314 1,800,000 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 3,342,924 - 905,079 - 

 3,343,238 1,800,000 6,503,569 2,985,138 

 
38.5 เงนิกู้ระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 672,900,000 1,302,000,000 

 
เงินกู้ระยะสั้ นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำมและไม่มีหลกัประกัน โดยมีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.15 ต่อปี  
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.15 ต่อปี) 
 

38.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 
 
ผูบ้ริหำรส ำคญั รวมถึงกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำท่ีในระดับบริหำรหรือไม่) คณะผูบ้ริหำรระดับสูง เลขำนุกำรบริษทั และหัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยหรือคำ้งจ่ำยส ำหรับผูบ้ริหำรส ำคญัมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 482,122,167 431,097,929 86,421,598 99,555,910 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 11,714,116 12,311,537 4,837,159 4,292,535 

 493,836,283 443,409,466 91,258,757 103,848,445 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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39 ภำระผูกพนั 
 
39.1 ภำระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกมดัเพ่ือใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนเก่ียวกบัภำระผกูพนัท่ีเป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ซ้ือขำยท่ีดินและสิทธิกำรเช่ำ 693,278,600 7,000,000 - 7,000,000 
ก่อสร้ำงคลงัสินคำ้ 621,914,989 325,476,283 340,589,502 325,476,283 

ก่อสร้ำงโรงงำนส ำเร็จรูปและระบบสำธำรณูปโภค 314,252,646 146,155,007 - - 

 1,629,446,235 478,631,290 340,589,502 332,476,283 

 
39.2 ภำระผูกพนัจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
ยอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 51,941,294  33,249,380  3,619,516 - 
เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 108,369,609  85,993,542  14,867,051 - 

เกินกวำ่ 5 ปี 141,487,601  47,760,657  52,659,063 - 

 301,798,504 167,003,579 71,145,630 - 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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40 หนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 
 
40.1 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 
ธนำคำรไดอ้อกหนงัสือค ้ำประกนัในนำมบริษทัและกลุ่มกิจกำรดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

สกุลเงนิบำท     
ระบบสำธำรณูปโภค 27,937,630 77,711,040 6,943,530 5,531,280 
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 336,506,951 430,099,510 - - 
กำรปฏิบติัตำมสญัญำกบักลุ่มพลงังำน 257,962,476 999,501,856 - - 
กำรขอรับเงินคืนภำษีก่อนกำรตรวจแลว้เสร็จ 473,184,205 - 79,250,275 - 

อ่ืนๆ 151,583,175 185,032,018 11,856,845 10,000,000 

 1,247,174,437 1,692,344,424 98,050,650 15,531,280 

     
สกุลเงนิเหรียญสหรัฐ     

กำรปฏิบติัตำมสญัญำกบักลุ่มพลงังำน 7,721436 9,042,844 - - 

 7,721,436 9,042,844 - - 

 
หนังสือค ้ำประกนัดงักล่ำวขำ้งตน้ออกเพื่อกำรด ำเนินกิจกำรตำมปกติของธุรกิจ บริษทัและกลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะไม่เกิดหน้ีสินจำกกำร 
ค ้ำประกนัดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 

40.2 กำรค ำ้ประกนัอ่ืน 
 
กำรค ้ำประกนัเพือ่ประโยชน์ในกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ มีดงัน้ี 
 
งบกำรเงนิรวม 
 
1) กลุ่มกิจกำรได้ท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินโดยมีเง่ือนไขว่ำถำ้ผูจ้ะซ้ือมิได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริม 

กำรลงทุน และ/หรือ ไม่ไดรั้บอนุญำตในกำรใชท่ี้ดินจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แลว้ กลุ่มกิจกำรจะตอ้งจ่ำยคืน
เงินค่ำงวดและเงินมดัจ ำแก่ผูจ้ะซ้ือท่ีดิน 

 
2) กลุ่มกิจกำรค ้ ำประกันกำรท ำสัญญำเช่ำซ้ือของกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงมียอดคงเหลือรวม 237.58 ล้ำนบำท  (พ.ศ. 2560 :  

365.51 ลำ้นบำท) 
 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
บริษทัค ้ำประกนักำรท ำสญัญำเช่ำซ้ือของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมียอดคงเหลือรวม 237.58 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 327.27 ลำ้นบำท) 



บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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41 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัทีใ่นงบกำรเงนิ 
 
เม่ือวนัท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัเพิ่มทุนท่ีช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 57,151,083 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ  
0.10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 5,715,108 บำท โดยมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวนเงิน 228,013,213  บำท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวง
พำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม  พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ของ บริษทั เซ็นทรัล ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จ  ำกดั มีมติอนุมติัให้
ลดทุนจดทะเบียนจำก 650,000,000 บำท เป็น 355,000,000 บำท โดยกำรลดหุน้จ ำนวน 2,950,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท กิจกำรดงักล่ำวได้
จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 14 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม พ.ศ. 2562 บริษทั ดบับลิวเอชเอ-เจดี อลัไลแอนซ์ จ  ำกดั ถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อประกอบธุรกิจดำ้นกำรพฒันำ ก่อสร้ำง บริหำร
จดักำร เก่ียวกบัโครงกำรโลจิสติกส์ โดยจดทะเบียนหุ้นสำมญัจ ำนวน 5,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 50,000,000 บำท บริษทั
ร่วมลงทุนในหุน้สำมญัดงักล่ำวจ ำนวน 2,549,999 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 51 
 
เม่ือวนัท่ี 13 กุมภำพนัธ์  พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ของ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ  ำกดั มีมติอนุมติั
ใหล้ดทุนจดทะเบียนจำก 768,000,000 บำท เป็น 641,000,000 บำท โดยกำรลดหุน้จ ำนวน 1,269,990 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 
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