
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

 

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)  

และบริษัทย่อย และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)  

ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวม

และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะ

กิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหำร

ของกิจกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำง

กำลนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรให้

ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของ

ข้ำพเจ้ำ 

 

ขอบเขตกำรสอบทำน  

 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำร

สอบถำมบุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำร  

สอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถ

ได้ควำมเชื่อมั่นว่ำจะพบเรื่องที่มีนัยส ำคัญทั้งหมดซึ่งอำจจะพบได้จำกกำรตรวจสอบ  ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงไม่อำจแสดง

ควำมเห็นต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำนได้  

 

ข้อสรุป 

 

ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลดังกล่ำว

ไม่ได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคัญจำกกำร

สอบทำนของข้ำพเจ้ำ  

 

 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด 

 

 

 

 

 

ชำญชัย  ชัยประสิทธิ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3760 

กรุงเทพมหำนคร 

9 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2,438,961,192 3,172,220,811 62,281,030 286,177,141

เงินลงทุนระยะสั้น 7 405,269,142 806,395,471 237,558,144 758,644,409

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 406,568,714 408,665,593 109,415,672 57,051,441

เงินใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,021,550,500 854,550,500 4,079,800,000 3,821,900,000

ตนทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย 9 13,448,195,754 13,364,418,778 - -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 371,440,667 409,665,242 62,431,886 56,188,022

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย 10 891,760,227 - 506,859,464 -

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 18,983,746,196 19,015,916,395 5,058,346,196 4,979,961,013

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย 7 5,711,088,618 4,782,610,770 4,888,547,984 4,076,036,281

เงินลงทุนในบริษัทรวม 12,610,312,043 14,316,618,243 - -

เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 26,317,590,807 26,317,590,807

สวนไดเสียในการรวมคา 1,864,488,966 2,136,761,665 1,014,808,998 1,238,450,000

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 477,292,544 480,713,206 - -

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 11 7,814,306,608 10,076,104,615 2,549,411,349 4,952,349,349

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 4,679,727,349 4,635,158,285 114,533,913 109,986,529

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 4,118,659,963 4,118,659,963 - -

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

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 88,664,679 141,716,914 - 24,779,232

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,191,935,815 1,065,642,114 30,683,818 91,076,568

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 56,131,522,237 59,329,031,427 34,915,576,869 36,810,268,766

รวมสินทรัพย 75,115,268,433 78,344,947,822 39,973,923,065 41,790,229,779

กรรมการ  ______________________________      กรรมการ  ______________________________ 

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูระยะสั้น 792,015,908 1,615,980,331 792,015,908 1,315,980,331

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 3,080,497,818 2,776,959,451 294,757,841 500,556,584

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 4,501,397,380 4,505,013,365 3,854,539,218 3,854,033,372

รายไดรอการตัดบัญชีท่ีถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป 12 129,392,345 135,382,829 22,634,550 10,809,594

เงินกูระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน - - 678,900,000 672,900,000

ภาษีเงนิไดคางจาย 119,836,745 96,390,869 - -

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 66,156,770 115,473,406 2,590,230 25,696,449

หน้ีสินท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพย

ที่จัดประเภทที่ถือไวเพื่อขาย 10 34,596,994 - 22,276,498 -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,723,893,960 9,245,200,251 5,667,714,245 6,379,976,330

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูระยะยาว 21,297,500 - - -

หุนกู 30,250,445,957 30,259,458,270 14,067,522,737 14,066,066,534

รายไดรอการตัดบัญชี 12 2,291,954,681 4,436,159,316 387,912,056 2,518,892,476

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2,783,334,508 2,622,177,318 173,368,392 -

เงินมัดจําจากสัญญาเชาระยะยาว 161,595,752 191,813,404 3,804,364 26,080,862

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 146,350,897 140,353,043 43,473,151 41,612,279

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 416,586,737 435,693,370 93,993,548 97,498,348

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 36,071,566,032 38,085,654,721 14,770,074,248 16,750,150,499

รวมหนี้สิน 44,795,459,992 47,330,854,972 20,437,788,493 23,130,126,829

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน 13

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ จํานวน 15,677,730,186 หุน

มูลคาที่ตราไว หุนละ 0.10 บาท 1,567,773,019 1,567,773,019 1,567,773,019 1,567,773,019

ทุนท่ีออกและชาํระแลว

หุนสามัญ จํานวน 14,391,418,252 หุน 

มูลคาที่ไดรับชําระแลว หุนละ 0.10 บาท 1,439,141,825 1,439,141,825

หุนสามัญ จํานวน 14,334,267,169 หุน 

มูลคาที่ไดรับชําระแลว หุนละ 0.10 บาท 1,433,426,717 1,433,426,717

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 13 12,666,547,788 12,438,534,575 12,666,547,788 12,438,534,575

ใบสําคัญแสดงสิทธซ้ืิอหุนสามัญ 14 757,018,146 795,398,351 757,018,146 795,398,351

สวนเกินทุนจากการแลกหุน 172,861,100 172,861,100 202,175,962 202,175,962

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 156,777,302 156,777,302 156,777,302 156,777,302

ยังไมไดจัดสรร 7,169,401,641 8,471,392,437 3,213,761,612 3,186,942,678

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 4,489,565,991 3,757,338,297 1,100,711,937 446,847,365

รวมสวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 26,851,313,793 27,225,728,779 19,536,134,572 18,660,102,950

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 3,468,494,648 3,788,364,071 - -

รวมสวนของเจาของ 30,319,808,441 31,014,092,850 19,536,134,572 18,660,102,950

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 75,115,268,433 78,344,947,822 39,973,923,065 41,790,229,779

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

รายไดจากการใหเชาและบริการ 436,198,783 395,428,896 100,854,125 105,723,920

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 2,521,820,257 1,865,225,633 2,100,610,884 190,000,000

รายไดจากการขายสินคา 407,441,989 398,769,874 - -

ตนทุนจากการใหเชาและบริการ (204,113,298) (214,589,075) (62,361,645) (63,988,995)

ตนทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย (2,173,484,510) (1,072,486,998) (1,939,119,939) (134,185,423)

ตนทุนจากการขายสินคา (236,597,756) (241,357,613) - -

กําไรขั้นตน 751,265,465 1,130,990,717 199,983,425 97,549,502

รายไดอื่น 114,833,983 115,694,407 125,124,889 74,620,174

คาใชจายในการขาย (42,509,568) (47,281,345) - -

คาใชจายในการบริหาร (294,237,144) (268,031,285) (88,660,164) (90,481,808)

ตนทุนทางการเงิน (278,204,773) (313,395,231) (174,947,734) (158,451,263)

สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมและการรวมคา 322,716,607 671,945,042 - -

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 573,864,570 1,289,922,305 61,500,416 (76,763,395)

ภาษีเงนิได (70,169,269) (116,296,783) (34,681,482) 21,628,836

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 503,695,301 1,173,625,522 26,818,934 (55,134,559)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไว

ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปล่ียนแปลงในมลูคาของเงินลงทุนเผื่อขาย 936,151,276 121,121,625 817,330,715 154,195,851

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา

งบการเงิน (12,711,732) (27,996,111) - -

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ

การรวมคาตามวิธีสวนไดเสีย (4,033,311) (9,278,309) - -

ภาษีเงนิไดของรายการท่ีจะจัดประเภทรายการ

ใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (187,230,255) (24,224,325) (163,466,143) (30,839,170)

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม

เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 732,175,978 59,622,880 653,864,572 123,356,681

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 732,175,978 59,622,880 653,864,572 123,356,681

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 1,235,871,279 1,233,248,402 680,683,506 68,222,122

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)

สวนท่ีเปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 406,605,748 779,914,467 26,818,934 (55,134,559)

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 97,089,553 393,711,055 - -

503,695,301 1,173,625,522 26,818,934 (55,134,559)

การแบงปนกําไรเบ็ดเสรจ็รวม

สวนท่ีเปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 1,138,833,442 842,320,840 680,683,506 68,222,122

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 97,037,837 390,927,562 - -

1,235,871,279 1,233,248,402 680,683,506 68,222,122

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.0283 0.0544 0.0019 (0.0038)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด 0.0279 0.0537 0.0018 (0.0038)

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ยังไมไดตรวจสอบ )
สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

สวนแบง การเปลี่ยนแปลง รวม
ใบสาํคัญ จัดสรรแลว - ขาดทุน สวนไดเสีย สวนของผูเปน สวนไดเสีย

ทุนที่ออกและ สวนเกินมูลคา แสดงสิทธิ สวนเกินทุน ทุนสํารองตาม เงินลงทุน การแปลงคา การวัด เบ็ดเสร็จอื่นของ ของบริษัทใหญ เจาของของ ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ
ชําระแลว หุนสามัญ ซื้อหุนสามัญ จากการแลกหุน กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เผื่อขาย งบการเงิน มูลคาใหม การรวมคา ในบริษัทยอย บริษัทใหญ ควบคุม เจาของ

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

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

ใบสําคัญแสดงสทิธิ 386,987 15,439,455 (2,598,839) - - - - - - - - 13,227,603 - 13,227,603
เงินปนผลจายจากบริษัทยอยแก

สวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - - - - - - - - - - (100,000,166) (100,000,166)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 779,914,467 96,897,300 (27,996,111) - (6,494,816) - 842,320,840 390,927,562 1,233,248,402

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ .ศ. 2561 1,432,630,019 12,406,749,061 800,748,633 172,861,100 156,433,000 7,644,231,791 29,018,017 (97,201,097) 6,298,087 (23,250,200) 3,570,762,562 26,099,280,973 3,580,602,119 29,679,883,092

ยอดคงเหลือ ณ ตนงวด พ .ศ. 2562 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
ผลกระทบของการเปล่ียนนโยบายการบัญชี 4 - - - - - (1,708,596,544) - - - - - (1,708,596,544) (338,107,168) (2,046,703,712)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 1,433,426,717 12,438,534,575 795,398,351 172,861,100 156,777,302 6,762,795,893 291,196,570 (90,974,382) 6,298,087 (17,579,956) 3,568,397,978 25,517,132,235 3,450,256,903 28,967,389,138
การเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสทิธิ 14 5,715,108 228,013,213 (38,380,205) - - - - - - - - 195,348,116 - 195,348,116
การเพิ่มทุนของบริษัทยอย - - - - - - - - - - - - 10 10
เงินปนผลจายจากบริษัทยอยแก

สวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - - - - - - - - - - (78,800,102) (78,800,102)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 406,605,748 747,452,181 (12,442,288) - (2,782,199) - 1,138,833,442 97,037,837 1,235,871,279

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ .ศ. 2562 1,439,141,825 12,666,547,788 757,018,146 172,861,100 156,777,302 7,169,401,641 1,038,648,751 (103,416,670) 6,298,087 (20,362,155) 3,568,397,978 26,851,313,793 3,468,494,648 30,319,808,441

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม
สวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ยังไมไดตรวจสอบ )

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ใบสําคัญ จัดสรรแลว -

ทุนที่ออกและ สวนเกินมูลคา แสดงสิทธิ สวนเกินทุน ทุนสาํรองตาม เงนิลงทุน การวัด รวมสวนของ

ชําระแลว หุนสามัญ ซื้อหุนสามัญ จากการแลกหุน กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เผื่อขาย มูลคาใหม เจาของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตาม

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 386,987 15,439,455 (2,598,839) - - - - - 13,227,603

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - (55,134,559) 123,356,681 - 68,222,122

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ .ศ. 2561 1,432,630,019 12,406,749,061 800,748,633 202,175,962 156,433,000 2,285,753,908 142,195,233 (6,582,033) 17,420,103,783

ยอดคงเหลือ ณ ตนงวด พ .ศ. 2562 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

การเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตาม

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 14 5,715,108 228,013,213 (38,380,205) - - - - - 195,348,116

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - - 26,818,934 653,864,572 - 680,683,506

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ .ศ. 2562 1,439,141,825 12,666,547,788 757,018,146 202,175,962 156,777,302 3,213,761,612 1,107,293,970 (6,582,033) 19,536,134,572

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

8



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 573,864,570 1,289,922,305 61,500,416 (76,763,395)

รายการปรับปรุง

กลับรายการคาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,894,819) (21,037,441) - -

คาเสื่อมราคา 121,805,288 123,297,523 29,637,784 36,289,223

คาตัดจําหนาย 2,106,681 3,108,070 490,324 1,692,694

ตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 331,132

กําไรจากการจําหนายเงนิลงทุนระยะสั้น (2,237,572) (1,156,035) (1,786,824) (1,156,035)

กําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน (161,490,945) (941,525,077) (161,490,945) (55,814,577)

กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (340,584) (1,051,402) - (1,051,402)

ตัดจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 3,420,663 3,420,663 - -

ภาระผูกพนัผลประโยชนพนกังาน 5,997,854 3,888,563 1,860,872 1,825,367

รายไดดอกเบ้ีย (15,207,014) (20,839,988) (36,798,725) (32,351,145)

รายไดเงินปนผล (45,541,897) (29,482,244) (75,224,204) (29,482,244)

ตนทุนทางการเงิน 278,204,773 313,395,231 174,947,734 158,451,263

สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมและการรวมคา (322,716,607) (671,945,042) - -

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหน้ีสินในการดําเนนิงาน

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (8,577,005) (42,214,970) (15,787,310) (7,304,988)

ตนทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย (38,650,019) 246,128,536 - -

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (14,179,378) 19,788,714 (1,418,949) 2,379,510

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 2,441,229 (84,339,449) 12,315,971 (327,633)

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอ่ืน 4,234,502 71,500,432 (19,030,900) (107,885,291)

รายไดรอการตดับัญชี (49,584,235) (63,562,128) (18,544,580) (34,785,359)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (49,316,636) (103,121,061) (23,106,221) (53,747,227)

เงินมัดจําจากสัญญาเชาระยะยาว 4,379,342 (21,304,514) - (5,230,191)

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (19,106,633) (7,673,663) (3,504,800) (3,263,161)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 266,611,558 65,197,023 (75,940,357) (208,193,459)

ดอกเบ้ียรับ 1,347,089 6,374,532 221,804 23,759,928

ดอกเบ้ียจาย (357,628,663) (466,019,042) (179,279,056) (170,487,108)

เงินปนผลรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 83,810,953 64,505,974 27,793,275 29,482,244

ภาษีเงินไดรบัคืน 11,616,712 - - -

ภาษีเงินไดจาย (28,857,053) (3,314,984) (4,824,916) (4,861,290)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (23,099,404) (333,256,497) (232,029,250) (330,299,685)

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น (610,015,512) - (160,000,000) -

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้น 1,013,727,649 440,000,000 682,748,850 440,000,000

เงินสดจายใหกูระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน (167,000,000) (23,000,000) (257,900,000) (9,369,000,000)

เงินสดรับคืนจากการใหกูระยะสั้นแก

กิจการที่เก่ียวของกัน - 57,015,000 - 9,274,000,000

เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย 7,325,192 12,053,993 4,943,251 4,054,466

เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทรวม (32,157,514) (115,546,200) - -

เงินสดจายเพื่อสวนไดเสียในการรวมคา (6,374,998) (152,280,000) (6,374,998) -

เงินสดรับจากการลดทุนของสวนไดเสียในการรวมคา 230,016,000 - 230,016,000 -

เงินสดจายเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (225,664,520) (52,544,426) (6,085,826) (31,535,901)

ดอกเบ้ียจายที่ถือเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (3,643,004) - (575,632) -

เงินสดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - 2,114,744,144 - 190,000,000

เงินสดจายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (144,676,363) (150,335,456) (3,317,171) (198,574)

ดอกเบ้ียจายที่ถือเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (156,071) - (156,071) -

เงินสดรับจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 383,832 1,051,402 - 1,051,402

เงินสดจายภาษีเงินไดจากการจําหนายอสังหาริมทรัพย - (75,165,445) - -

เงินปนผลรับจากกิจกรรมลงทุน 47,430,928 - 47,430,929 -

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 109,195,619 2,055,993,012 530,729,332 508,371,393

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากเงินกูระยะสั้น 791,403,807 800,000,000 791,403,807 800,000,000

เงินสดจายคืนเงินกูระยะสั้น (1,620,000,000) (1,200,000,000) (1,320,000,000) (800,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 6,000,000 -

เงินสดรับจากเงินกูระยะยาว 21,297,500 - - -

เงินสดจายคืนหุนกู - (200,000,000) - (200,000,000)

เงินปนผลจาย (90) (100,663,682) - -

เงินสดรับจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 10 - - -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (807,298,773) (700,663,682) (522,596,193) (200,000,000)

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สทุธิ (721,202,558) 1,022,072,833 (223,896,111) (21,928,292)

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

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด (12,057,061) (11,749,532) - -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นงวด 2,438,961,192 2,930,034,273 62,281,030 57,239,489

รายการที่มิใชเงินสด

เจาหนี้จากการซ้ืออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1,040,649,688 153,151,178 90,391,588 119,734,018

เจาหนี้จากการซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ           55,056,411           68,623,384             5,614,922                          -   

เงินปนผลคางจาย           89,883,748           13,534,514                          -                            -   

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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1 ขอ้มลูทั่วไป 

 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนดังนี้ 

 

เลขที่ 1121 หมู่ที่ 3 ถนน เทพำรักษ์ ต ำบลเทพำรักษ์ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

 

กำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) คือ กำรให้เช่ำและขำยที่ดิน อำคำร โรงงำน คลังสินค้ำ และ

อสังหำริมทรัพย์อื่นๆ กำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ ในนิคมอุตสำหกรรมและเขตอุตสำหกรรม  

กำรบริกำรสำธำรณูปโภค สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกำรบริกำรที่เก่ียวเนื่องอื่นๆ กำรบริกำรด้ำนดิจิตอล คลังข้อมูล  

กำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่นๆ 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงินบำทด้วยหน่วยบำท เว้นแต่ 

ได้ระบุเป็นอย่ำงอื่น 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่  

9 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

 

2   เกณฑ์กำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงิน 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง  

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเก่ียวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กับงบกำรเงินของรอบปีบัญชี วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงิน

ระหว่ำงกำลภำษำไทยที่จัดท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูล

ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยเป็นหลัก 

 

3   นโยบำยกำรบัญช ี

 

นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำร

จัดท ำงบกำรเงินส ำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ยกเว้นเรื่องที่อธิบำยในหมำยเหตุประกอบ 

งบกำรเงินข้อ 4 

 

กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมี  

ผลบังคับใช้วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมิน 

ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำใช้ 



บรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  
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4  กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยบัญชี 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที ่15 เรือ่ง รำยไดจ้ำกสัญญำทีท่ ำกับลูกคำ้ 

 

กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำมำถือปฏิบัติตั้งแต่

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้เป็น

รำยกำรปรับปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ กลุ่มกิจกำรได้ใช้วิธี

ปฏิบัติที่ผ่อนปรนส ำหรับสัญญำที่ เสร็จสมบูรณ์แล้วและสัญญำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 

 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 มำถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทำงบัญชีของกลุ่มกิจกำรที่เป็น

สำระส ำคัญในเรื่องกำรรับรู้รำยได้ส ำหรับค่ำควำมพร้อมจ่ำยพลังไฟฟ้ำของบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยจะรับรู้เมื่อได้

ให้บริกำรแก่ลูกค้ำตำมสัญญำแล้ว 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม 

 ณ วันที ่31 ธันวำคม   ณ วันที ่1 มกรำคม 

 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ตำมทีร่ำยงำนไวเ้ดิม รำยกำรปรบัปรงุ ตำมทีไ่ดป้รับปรงุใหม ่

    

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 14,316,618,243 (2,046,703,712) 12,269,914,531 

ก ำไรสะสม 8,471,392,437 (1,708,596,544) 6,762,795,893 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 3,788,364,071 (338,107,168) 3,450,256,903 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงจ ำนวนเงินของแต่ละรำยกำรในข้อมูลทำงกำรเงินในงวดปัจจุบันจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินเรื่องรำยได้ฉบับใหม่เทียบกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกับรำยได้ฉบับก่อน 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม 

 ณ วันที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

 จ ำนวนเงินตำม ผลกระทบจำก  

จ ำนวนเงินตำม

มำตรฐำนรำยได ้

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ทีร่ำยงำน TFRS 15 ฉบับก่อน 

    

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12,610,312,043 92,331,022  12,702,643,065  

ก ำไรสะสม 7,169,401,641 77,078,311  7,246,479,952  

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 3,468,494,648 15,252,711  3,483,747,359  

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

 จ ำนวนเงินตำม ผลกระทบจำก  

จ ำนวนเงินตำม

มำตรฐำนรำยได ้

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ทีร่ำยงำน TFRS 15 ฉบับก่อน 

    

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 322,716,607 92,331,022 415,047,629 
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5   ประมำณกำรทำงบัญช ี

 

ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติทีมี่ผลกระทบต่อกำรน ำ

นโยบำยกำรบัญชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำก

ประมำณกำร 

 

6   ขอ้มลูตำมส่วนงำนและรำยได ้

 

ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ซึ่งคือคณะกรรมกำรบริหำรของกลุ่มกิจกำรระบุส่วนงำนที่รำยงำนของธุรกิจ

เพื่อใช้ในกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรโดยจ ำแนกตำมสำยผลิตภัณฑ์และที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ 

 

รำยได้จำกลูกค้ำ 1 รำย (พ.ศ. 2561 : 2 รำย) ของส่วนงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ในประเทศ มีจ ำนวนเงิน 2,148.56 ล้ำนบำท 

(พ.ศ. 2561 : 1,259.02 ล้ำนบำท และ 411.06 ล้ำนบำท) 
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6   ขอ้มลูตำมส่วนงำนและรำยได ้

 

ข้อมูลรำยได้และก ำไรตำมส่วนงำนส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม มีดังนี้ 

 

 พ.ศ. 2562 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

 ธรุกจิ    ธรุกจิ    

 อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกจิพลังงำน ธรุกจิน้ ำ ธรุกจิอื่นๆ อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกจิน้ ำ ธรุกจิอื่นๆ รวม 

         

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร 290,747,598 334,794 50,832,664 81,058,484 13,225,243 - - 436,198,783 

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 2,521,820,257 - - - - - - 2,521,820,257 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 335,710 - 406,096,484 1,009,795 - - - 407,441,989 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 2,812,903,565 334,794 456,929,148 82,068,279 13,225,243 - - 3,365,461,029 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 206,458,678 (3,040,445) 176,411,151 33,220,696 6,011,597 (247,314) (4,295,610) 414,518,753 

รำยได้อื่น 94,570,134 18,645,134 417,575 248,115 469,183 - 483,842 114,833,983 

ต้นทุนทำงกำรเงิน (203,354,654) (62,937,366) (9,363,222) (2,549,531) - - - (278,204,773) 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 13,021,484 311,840,413 - (2,145,290) - - - 322,716,607 

ภำษีเงินได้ (52,452,253) (713,463) (5,374,927) (10,439,953) (1,182,908) - (5,765) (70,169,269) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 58,243,389 263,794,273 162,090,577 18,334,037 5,297,872 (247,314) (3,817,533) 503,695,301 

ก ำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม        (97,089,553) 

ก ำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่        406,605,748 

         

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยตำมส่วนงำน 71,490,208 578,140 35,235,885 13,687,858 2,888,271 - 31,607 123,911,969 

 

 

 



บรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  
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ข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินตำมส่วนงำน มีดังนี ้

 

 31 มนีำคม พ.ศ. 2562 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

 ธรุกจิ    ธรุกจิ    

 อสงัหำรมิทรพัย ์ ธรุกจิพลงังำน ธรุกจิน้ ำ ธรุกจิอืน่ๆ อสงัหำรมิทรพัย ์ ธรุกจิน้ ำ ธรุกจิอืน่ๆ รวม 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตำมส่วนงำน 21,064,654,805 14,851,639,311 8,628,467,502 856,563,160 589,978,889 38,527,372 934,085 46,030,765,124 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่ไดป้นัส่วน        4,301,003,816 

สินทรัพย์อ่ืน         

   สินทรัพย์อ่ืนตำมส่วนงำน 16,607,832,720 361,043,623 959,492,393 147,952,422 332,191,862 70,412,576 69,565,760 18,548,491,356 

   สินทรัพย์อ่ืนที่ไม่ไดป้ันส่วน        6,235,008,137 

รวมสินทรัพย์        75,115,268,433 

หนี้สินตำมส่วนงำน 16,397,171,950 204,519,131 1,320,132,701 412,101,682 82,352,686 5,565,460 1,677,065 18,423,520,675 

หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน        26,371,939,317 

รวมหนี้สิน        44,795,459,992 

 

 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

 ธรุกจิ    ธรุกจิ    

 อสงัหำรมิทรพัย ์ ธรุกจิพลงังำน ธรุกจิน้ ำ ธรุกจิอืน่ๆ อสงัหำรมิทรพัย ์ ธรุกจิน้ ำ ธรุกจิอืน่ๆ รวม 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตำมส่วนงำน 23,503,793,389 16,693,107,000 8,471,046,965 842,997,914 591,937,741 - 981,408 50,103,864,417 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่ไดป้นัส่วน        4,300,839,326 

สินทรัพย์อ่ืน         

   สินทรัพย์อ่ืนตำมส่วนงำน 15,877,922,308 516,934,171 853,763,115 121,419,648 353,742,563 - 57,336,157 17,781,117,962 

   สินทรัพย์อ่ืนที่ไม่ไดป้ันส่วน        6,159,126,117 

รวมสินทรัพย์        78,344,947,822 

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

หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน        27,243,090,971 

รวมหนี้สิน        47,330,854,972 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีแ่สดงข้ำงต้นนี้ หมำยถึง สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนนอกเหนือจำกเครื่องมือทำงกำรเงินและสินทรัพย์ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญช ี



บรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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กลุ่มกิจกำรเปลี่ยนแปลงส่วนงำนที่รำยงำน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงภำยในองค์กรในปัจจุบัน ทั้งนี้กลุ่มกิจกำรไม่ได้ปรับย้อนหลังข้อมูลตำมส่วนงำนของปีก่อนเนื่องจำกต้นทุนในกำรจัดท ำ

ข้อมูลสูงเกินไป ดังนั้นกลุ่มกิจกำรจึงเปิดเผยข้อมูลตำมส่วนงำนส ำหรับปีปัจจุบันตำมเกณฑ์เดิมเพื่อกำรเปรียบเทียบ ดังนี้ 
 

ข้อมูลรำยได้และก ำไรตำมส่วนงำนส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม มีดังนี ้
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ตำ่งประเทศ  ในประเทศ ตำ่งประเทศ  

 ธุรกจิ      ธุรกจิ      

 อสงัหำรมิทรพัย ์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน้ ำ ธุรกจิอืน่ๆ บรษิทัโฮลดิง้ รวม อสงัหำรมิทรพัย ์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน้ ำ ธุรกจิอืน่ๆ บรษิทัโฮลดิง้ รวม 

             

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร 310,917,144 334,794 50,832,664 74,114,181 - 436,198,783 285,813,774 - 40,521,819 69,093,303 - 395,428,896 

รำยได้จำกกำรขำย 

   อสังหำริมทรัพย์ 2,521,820,257 - - - - 2,521,820,257 1,865,225,633 - - - - 1,865,225,633 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 1,345,505 - 406,096,484 - - 407,441,989 18,317,414 - 380,452,460 - - 398,769,874 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 2,834,082,906 334,794 456,929,148 74,114,181 - 3,365,461,029 2,169,356,821 - 420,974,279 69,093,303 - 2,659,424,403 

             

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 196,569,462 (3,040,445) 176,411,151 45,131,827 (553,242) 414,518,753 602,132,064 (3,645,770) 177,170,157 40,650,262 (628,626) 815,678,087 

รำยได้อื่น 95,082,426 18,645,134 417,575 225,197 463,651 114,833,983 98,455,474 14,901,657 1,934,028 141,679 261,569 115,694,407 

ต้นทุนทำงกำรเงิน (205,904,185) (62,937,366) (9,363,222) - - (278,204,773) (228,307,034) (72,547,027) (12,541,170) - - (313,395,231) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมและ 

   กำรร่วมค้ำ 10,876,194 311,840,413 - - - 322,716,607 12,317,655 659,627,387 - - - 671,945,042 

ภำษีเงินได้ (53,547,275) (713,463) (5,374,927) (10,527,839) (5,765) (70,169,269) (99,896,808) (2,329,938) (4,970,016) (9,100,021) - (116,296,783) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 43,076,622 263,794,273 162,090,577 34,829,185 (95,356) 503,695,301 384,701,351 596,006,309 161,592,999 31,691,920 (367,057) 1,173,625,522 

ก ำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย             

   ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม      (97,089,553)      (393,711,055) 

ก ำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้ำของ             

   ของบริษัทใหญ่      406,605,748      779,914,467 

 



บรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  
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ข้อมูลค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยตำมส่วนงำนส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม มีดังนี้ 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ตำ่งประเทศ  ในประเทศ ตำ่งประเทศ  

 ธุรกจิ      ธุรกจิ      

 อสงัหำรมิทรพัย ์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน้ ำ ธุรกจิอืน่ๆ บรษิทัโฮลดิง้ รวม อสงัหำรมิทรพัย ์ ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิน้ ำ ธุรกจิอืน่ๆ บรษิทัโฮลดิง้ รวม 

             

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

   ตำมส่วนงำน 82,641,405 578,140 35,235,885 5,456,539 - 123,911,969 79,276,663 - 31,639,750 3,755,200 - 114,671,613 

ค่ำเส่ือมรำคำที่ไม่ได้ปันส่วน      -      9,933,428 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน      -      1,800,552 

รวมค่ำเส่ือมรำคำและ 

   ค่ำตัดจ ำหน่ำย      123,911,969      126,405,593 

 

 

 

 



บรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

   19 

 

7   มูลคำ่ยตุิธรรม 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่มูลค่ำยุติธรรม

ใกล้เคียงกับรำคำตำมบัญชี 

 

 ขอ้มลูระดบัที่ 1 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

เงินลงทุนระยะสั้น 405,269,142 806,395,471 237,558,144 758,644,409 

เงินลงทุนเผ่ือขำย 5,711,088,618 4,782,610,770 4,888,547,984 4,076,036,281 

รวม 6,116,357,760 5,589,006,241 5,126,106,128 4,834,680,690 

 

8   ลูกหนี้กำรคำ้ 

 

ลูกหนี้กำรค้ำซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ 

ที่ค้ำงช ำระได้ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ไม่เกิน 3 เดือน 233,648,746 265,154,519 8,439,581 17,783,384 

3 - 6 เดือน 15,072,280 19,283,723 13,268,692 25,661 

6 - 12 เดือน 22,193,639 6,068,485 35,200 9,539 

เกินกว่ำ 12 เดือน 12,422,457 14,187,431 1,108,127 1,138,126 

 283,337,122 304,694,158 22,851,600 18,956,710 

หัก  ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (20,411,012) (23,305,831) - - 

รวม 262,926,110 281,388,327 22,851,600 18,956,710 

 



บรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  
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9  ต้นทนุกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่  31 มีนำคม พ.ศ. 2562  

มีดังต่อไปนี ้

 

  ขอ้มลูทำงกำรเงิน 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

   

รำคำตำมบัญชีต้นงวด - สุทธิ 13,364,418,778 - 

เพิ่มขึ้น 385,021,223 - 

โอนไปอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 11)  (13,800,716) - 

ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (3,158,211) - 

รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย (284,285,320) - 

รำคำตำมบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 13,448,195,754 - 

 

กลุ่มกิจกำรได้โอนต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ไปอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลง 

กำรใช้งำน 

 

ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์จ ำนวน 1,515.22 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561: 1,348.32 ล้ำนบำท) ได้น ำไปวำงเป็น

หลักประกันวงเงินกู้ 

 

10   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนที่ถอืไวเ้พือ่ขำย 

 

ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม 

 

ในระหว่ำงงวด ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้อนุมัติกำรขำยสินทรัพย์และหนี้สินจ ำนวน 3 โครงกำร (พ.ศ. 2561 :  

2 โครงกำร) ซึ่งได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขำย 

 

ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ในระหว่ำงงวด ผู้บริหำรของบริษัทได้อนุมัติกำรขำยสินทรัพย์และหนี้สินจ ำนวน 1 โครงกำร (พ.ศ. 2561 : 1 โครงกำร)  

ซึ่งได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขำย 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 844,260,528 - 460,138,327 - 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 56,597 - 56,597 - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 47,443,102 - 46,664,540 - 

รวมสินทรัพย์ 891,760,227 - 506,859,464 - 

     

เงินมัดจ ำจำกสัญญำเช่ำระยะยำว 34,596,994 - 22,276,498 - 

รวมหนี้สิน 34,596,994 - 22,276,498 - 
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11   อสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ - สทุธ ิ

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่  31 มีนำคม พ.ศ. 2562  

มีดังต่อไปนี ้

 

  ขอ้มลูทำงกำรเงิน 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

   

รำคำตำมบัญชีต้นงวด - สุทธิ 10,076,104,615 4,952,349,349 

เพิ่มขึ้น 553,597,037 23,098,841 

จ ำหน่ำย (1,937,850,318) (1,937,850,318) 

ค่ำเสื่อมรำคำ (46,464,544) (28,048,196) 

ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (620,370) - 

โอนจำกต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ (หมำยเหตุ 9) 13,800,716 - 

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย (หมำยเหตุ 10) (844,260,528) (460,138,327) 

รำคำตำมบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 7,814,306,608 2,549,411,349 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจ ำนวน 1,170.98 ล้ำนบำท ได้น ำไปวำงเป็นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำเช่ำ 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจ ำนวน 386.26 ล้ำนบำท ได้น ำไปวำงเป็นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำเช่ำ 

 

12   รำยไดร้อกำรตดับัญชี 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของรำยได้รอกำรตัดบัญชีระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี ้

 

  ขอ้มลูทำงกำรเงิน 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

   

ยอดต้นงวด 4,571,542,145 2,529,702,070 

รับรู้รำยได้ (2,150,195,119) (2,119,155,464) 

ยอดสิ้นงวด 2,421,347,026 410,546,606 

 

เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริษัทจ ำหน่ำยทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำร

เช่ำดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ แต่ยังคงมีภำระค่ำใช้จ่ำยในอนำคตตำมสัญญำรับประกันก ำไรจำกกำร

ด ำเนินงำนขั้นต่ ำ ซึ่งพิจำรณำว่ำควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส ำคัญยังไม่ได้โอนไปยังผู้ซื้อ บริษัทจึงบันทึกรำยกำร

ดังกล่ำว เป็นรำยได้รอกำรตัดบัญชี ต่อมำในระหว่ำงงวด พ.ศ. 2562 บริษัทพิจำรณำทบทวนภำระค่ำใช้จ่ำยในอนำคต

ตำมสัญญำรับประกันก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนคงเหลือ พบว่ำควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีอยู่ไม่มีนัยส ำคัญแล้ว  

บริษัทจึงกลับรำยกำรรำยได้รอกำรตัดบัญชี จ ำนวน 2,100.61 ล้ำนบำท เข้ำงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในงวดนี้ 
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13   ทุนเรอืนหุน้ 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของทุนเรือนหุ้นส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

 

 ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ สว่นเกินมูลค่ำหุ้น 

 หุ้น บำท บำท 

    

ยอดต้นงวด 14,334,267,169 1,433,426,717 12,438,534,575 

กำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 57,151,083 5,715,108 228,013,213 

ยอดสิ้นงวด 14,391,418,252 1,439,141,825 12,666,547,788 

 

14   ใบส ำคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สำมญั 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

 

 หนว่ย บำท 

   

ยอดต้นงวด 115,669,514 795,398,351 

กำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ (5,581,379) (38,380,205) 

ยอดสิ้นงวด 110,088,135 757,018,146 

 

15   ภำระผูกพนัและเหตุกำรณท์ีอ่ำจเกดิขึ้น 

 

15.1 ภำระผูกพนัรำยจำ่ยฝำ่ยทุน 

 

ภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึ่งไม่ได้รับรู้ในงบกำรเงินมีดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ซื้อขำยที่ดินและสิทธิกำรเช่ำ 627,614,000 693,278,600 - - 

ก่อสร้ำงคลังสินค้ำและอำคำร     

   ส ำนักงำน 3,406,959,890 621,914,989 1,732,561,078 340,589,502 

ก่อสร้ำงโรงงำนส ำเร็จรูปและระบบ     

   สำธำรณูปโภค 314,252,646 314,252,646 - - 

รวม 4,348,826,536 1,629,446,235 1,732,561,078 340,589,502 

 



บรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  

หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  

ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลสิ้นสดุวนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

   23 

 

15.2 สัญญำเช่ำด ำเนนิงำนทีย่กเลกิไมไ่ด ้- กรณีกลุม่กจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ 

 

ภำระผูกพันส ำหรับจ ำนวนเงินขั้นต่ ำในกำรจ่ำยค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่ยกเลิกไม่ได้มีดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ภำยใน 1 ปี 52,627,506 51,941,294 3,627,016 3,619,516 

เกินกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 113,130,390 108,369,609 14,918,808 14,867,051 

เกินกว่ำ 5 ปี 129,069,537 141,487,601 51,699,806 52,659,063 

รวม 294,827,433 301,798,504 70,245,630 71,145,630 

 

15.3 หนงัสอืค้ ำประกันจำกธนำคำร 

 

ธนำคำรได้ออกหนังสือค้ ำประกันในนำมบริษัทและกลุ่มกิจกำรดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

สกุลเงินบำท     

ระบบสำธำรณูปโภค 29,479,748 27,937,630 7,358,330 6,943,530 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง 

   ประเทศไทย 511,276,913 336,506,951 - - 

กำรปฏิบัติตำมสัญญำกับ 

   กลุ่มพลังงำน 257,962,476 257,962,476 - - 

กำรขอรับเงินคืนภำษีก่อน 

   กำรตรวจแล้วเสร็จ 473,184,205 473,184,205 79,250,275 79,250,275 

อื่นๆ 145,583,175 151,583,175 5,856,845 11,856,845 

รวม 1,417,486,517 1,247,174,437 92,465,450 98,050,650 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ     

กำรปฏิบัติตำมสัญญำกับ 

   กลุ่มพลังงำน 7,721,436 7,721,436 - - 

รวม 7,721,436 7,721,436 - - 

 

15.4 กำรค้ ำประกนัอื่น 

 

บริษัทค้ ำประกันกำรท ำสัญญำเช่ำซื้อของกิจกำรที่ เก่ียวข้องกัน ซึ่งมียอดคงเหลือรวม  231.32 ล้ำนบำท  

(31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 237.58 ล้ำนบำท) 
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16   รำยกำรกบับุคคลหรอืกิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 

 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จ ำกัด ตระกูลอนันตประยูรและตระกูลจำรุกรสกุล

ในสัดส่วนร้อยละ 45.66 จ ำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 54.34 ถือโดยบุคคลทั่วไป 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน มีดังนี้ 

 

16.1 รำยได้และคำ่ใช้จำ่ย 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัทย่อย     

รำยได้จำกกำรบริหำร - - 2,284,800 840,000 

รำยได้ค่ำเช่ำ - - - 61,200 

ดอกเบ้ียรับ - - 36,576,922 31,987,994 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร - - 1,074,897 76,059 

ดอกเบ้ียจ่ำย - - 1,917,160 3,691,973 

ค่ำเช่ำจ่ำย - - 144,164 - 

บริษัทร่วม     

รำยได้ธุรกิจน้ ำ 56,092,988 45,386,567   

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 14,713,537 4,681,410 - - 

รำยได้อื่น 5,473,602 28,316 - - 

รำยได้ค่ำนำยหน้ำและกำรบริหำร 3,382,350 1,856,128 - - 

ดอกเบ้ียรับ 10,725,073 14,901,658 - - 

กำรร่วมค้ำ     

รำยได้ธุรกิจน้ ำ 5,241,280 - - - 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 8,962,883 980,496 - - 

รำยได้อื่น 470,638 - - - 

รำยได้ค่ำนำยหน้ำและกำรบริหำร 2,913,632 3,672,805 2,688,882 3,529,055 

ดอกเบ้ียรับ 2,003,151 616,595 - 231,790 

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น     

ดอกเบ้ียรับ 357,534 - - - 

ค่ำเช่ำจ่ำย 3,049,971 3,048,006 2,611,612 2,609,647 
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16.2 ลูกหนี้และเจ้ำหนีก้ิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน 

 

 ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ลูกหนี้     

บริษัทย่อย - - 70,775,798 34,057,676 

บริษัทร่วม 46,656,214 66,384,459 - - 

กำรร่วมค้ำ 7,942,218 844,893 4,187 - 

กิจกำรที่เก่ียวข้องกันอื่น 123,151 123,151 - - 

รวม 54,721,583 67,352,503 70,779,985 34,057,676 

เจ้ำหนี้     

บริษัทย่อย - - 7,290,142 5,598,176 

กำรร่วมค้ำ - 314 - 314 

กิจกำรที่เก่ียวข้องกันอื่น 79,705,079 3,342,924 905,079 905,079 

รวม 79,705,079 3,343,238 8,195,221 6,503,569 

 

16.3 ค่ำตอบแทนผู้บรหิำรส ำคัญของกจิกำร 

 

ผู้บริหำรส ำคัญของกิจกำร รวมถึงกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำที่ในระดับบริหำรหรือไม่) คณะผู้บริหำรระดับสูง 

ค่ำตอบแทนที่จ่ำยหรือค้ำงจ่ำยส ำหรับผู้บริหำรส ำคัญมีดังนี้ 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด ขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

เงินเดือนและผลประโยชน์ 

   ระยะสั้นอื่น 

 

97,877,052 81,785,419  20,712,502 12,516,354 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 2,758,438 2,852,475  1,138,537 1,209,289 

รวม 100,635,490 84,637,894  21,851,039 13,725,643 

 

17   เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัทีใ่นรำยงำน 

 

เม่ือวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะมี

ผลบังคับใช้เมื่อพ้นก ำหนด 30 วันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญได้แก่ค่ำชดเชย

ส ำหรับพนักงำนที่เกษียณอำยุและมีอำยุงำนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ปีจะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วันของค่ำจ้ำงอัตรำ

สุดท้ำยเป็น 400 วันของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำร

เปลี่ยนแปลงกฎหมำยนี้ 

 

เม่ือวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 

0.0833 บำทต่อหุ้น รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,198,805,140 บำท โดยจะจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในวันที่ 28 พฤษภำคม  

พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่ได้รับรู้กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวเป็นหนี้สินในรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ 
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