
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

วันที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอผูถ้ือหุ้นของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล

ของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุด 

วนัเดียวกนั และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะ

กิจกำรส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง  

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผล

กำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำน

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลประกอบดว้ย กำรใชวิ้ธีกำรสอบถำมบุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำร 

สอบทำนอื่น กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่ว่ำจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจจะ

พบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่อำจแสดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำนได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำร

รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  
 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

 

 

 

 

 

 

ชำญชัย  ชัยประสิทธิ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3760 

กรุงเทพมหำนคร 

8 สิงหำคม พ.ศ. 2562 



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้

30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 3,824,482,395 3,172,220,811 1,994,372,914 286,177,141

เงนิลงทนุระยะสนั 7 1,532,659,804 806,395,471 1,497,874,642 758,644,409

ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื - สทุธิ 445,732,976 408,665,593 140,484,210 57,051,441

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 715,612,144 854,550,500 4,989,000,000 3,821,900,000

ตน้ทนุการพัฒนาอสงัหารมิทรัพย์ 9 13,063,801,742 13,364,418,778 - -

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอนื 404,739,879 409,665,242 72,171,916 56,188,022

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 10 1,148,730,920 - 506,859,464 -

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 21,135,759,860 19,015,916,395 9,200,763,146 4,979,961,013

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน

เงนิลงทนุเผอืขาย 7 7,082,510,841 4,782,610,770 6,133,468,943 4,076,036,281

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 13,108,878,952 14,316,618,243 - -

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - 26,317,590,807 26,317,590,807

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 1,890,007,649 2,136,761,665 1,014,808,998 1,238,450,000

เงนิลงทนุระยะยาวอนื - สทุธิ 562,333,874 480,713,206 - -

อสงัหารมิทรัพยเ์พอืการลงทนุ - สทุธิ 11 8,460,081,674 10,076,104,615 2,606,548,317 4,952,349,349

ทดีนิ อาคาร และอปุกรณ ์- สทุธิ 4,840,244,320 4,635,158,285 130,129,120 109,986,529

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน - สทุธิ 4,118,659,963 4,118,659,963 - -

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

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ี 119,214,467 141,716,914 - 24,779,232

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอนื 1,109,562,719 1,065,642,114 37,637,776 91,076,568

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 58,866,540,111 59,329,031,427 36,240,183,961 36,810,268,766

รวมสนิทรพัย์ 80,002,299,971 78,344,947,822 45,440,947,107 41,790,229,779

กรรมการ  ______________________________      กรรมการ  ______________________________ 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

2



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้

30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนสีนิและสว่นของเจา้ของ

หนสีนิหมุนเวยีน

เงนิกูร้ะยะสนั 2,720,971,458 1,615,980,331 2,640,971,458 1,315,980,331

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื 3,756,860,243 2,776,959,451 1,378,865,844 500,556,584

หุน้กูท้ถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 9,616,265,527 4,505,013,365 6,362,205,374 3,854,033,372

รายไดร้อการตัดบัญชทีถีงึกําหนด

ชําระภายในหนงึปี 12 116,448,300 135,382,829 28,128,947 10,809,594

เงนิกูร้ะยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 684,400,000 672,900,000

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 81,296,733 96,390,869 - -

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 86,920,216 115,473,406 11,022,017 25,696,449

หนสีนิทเีกยีวขอ้งโดยตรงกับสนิทรัพย์

ทจัีดประเภททถีอืไวเ้พอืขาย 10 38,725,894 - 12,166,528 -

รวมหนสีนิหมุนเวยีน 16,417,488,371 9,245,200,251 11,117,760,168 6,379,976,330

หนสีนิไมห่มุนเวยีน

เงนิกูร้ะยะยาว 41,033,642 - - -

หุน้กู ้ 26,228,011,173 30,259,458,270 12,667,310,927 14,066,066,534

รายไดร้อการตัดบัญชี 12 2,271,585,617 4,436,159,316 380,876,306 2,518,892,476

หนสีนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 3,052,807,274 2,622,177,318 423,698,337 -

เงนิมัดจําจากสญัญาเชา่ระยะยาว 180,060,048 191,813,404 13,914,334 26,080,862

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 140,038,723 140,353,043 40,581,814 41,612,279

หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื 409,155,317 435,693,370 90,399,605 97,498,348

รวมหนสีนิไมห่มุนเวยีน 32,322,691,794 38,085,654,721 13,616,781,323 16,750,150,499

รวมหนสีนิ 48,740,180,165 47,330,854,972 24,734,541,491 23,130,126,829

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

3



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้

30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนสีนิและสว่นของเจา้ของ (ตอ่)

สว่นของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน 13

หุน้สามัญ จํานวน 15,677,730,186 หุน้

มลูคา่ทตีราไว ้หุน้ละ 0.10 บาท 1,567,773,019 1,567,773,019 1,567,773,019 1,567,773,019

ทนุทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามัญ จํานวน 14,391,418,252 หุน้ 

มลูคา่ทไีดรั้บชําระแลว้ หุน้ละ 0.10 บาท 1,439,141,825 1,439,141,825

หุน้สามัญ จํานวน 14,334,267,169 หุน้ 

มลูคา่ทไีดรั้บชําระแลว้ หุน้ละ 0.10 บาท 1,433,426,717 1,433,426,717

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

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

สว่นเกนิทนุจากการแลกหุน้ 172,861,100 172,861,100 202,175,962 202,175,962

กําไรสะสม

จัดสรรแลว้ - ทนุสํารองตามกฎหมาย 156,777,302 156,777,302 156,777,302 156,777,302

ยังไมไ่ดจั้ดสรร 7,022,524,117 8,471,392,437 3,365,007,535 3,186,942,678

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 5,590,192,379 3,757,338,297 2,119,737,058 446,847,365

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของ

ของบรษิทัใหญ่ 27,805,062,657 27,225,728,779 20,706,405,616 18,660,102,950

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 3,457,057,149 3,788,364,071 - -

รวมสว่นของเจา้ของ 31,262,119,806 31,014,092,850 20,706,405,616 18,660,102,950

รวมหนสีนิและสว่นของเจา้ของ 80,002,299,971 78,344,947,822 45,440,947,107 41,790,229,779

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

4



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สําหรบังวดสามเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 391,094,839 402,600,543 55,572,111 114,565,870

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 1,210,545,548 816,830,875 - -

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 420,687,470 392,945,292 - -

ตน้ทนุจากการใหเ้ชา่และบรกิาร (183,219,470) (207,140,845) (26,995,207) (67,104,992)

ตน้ทนุจากการขายอสงัหารมิทรัพย์ (467,263,600) (435,948,980) - -

ตน้ทนุจากการขายสนิคา้ (230,522,924) (216,678,666) - -

กําไรขนัตน้ 1,141,321,863 752,608,219 28,576,904 47,460,878

รายไดอ้นื 309,125,994 166,735,233 1,653,548,119 1,932,808,251

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (113,705,742) (68,383,955) - -

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (380,742,503) (314,561,132) (150,218,825) (92,352,543)

ตน้ทนุทางการเงนิ (278,473,372) (337,909,355) (186,290,658) (169,409,234)

สว่นแบง่กําไรจากบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 742,632,872 244,309,064 - -

กําไรกอ่นภาษเีงนิได้ 1,420,159,112 442,798,074 1,345,615,540 1,718,507,352

ภาษีเงนิได ้ (34,547,358) (31,160,154) 4,426,336 26,920,708

กําไรสําหรบังวด 1,385,611,754 411,637,920 1,350,041,876 1,745,428,060

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื

รายการทจีะไมจ่ัดประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การวัดมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 36,810,178 - 12,922,189 -

ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ัดประเภทรายการ

ใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (7,362,036) - (2,584,438) -

รวมรายการทจีะไมจ่ัดประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 29,448,142 - 10,337,751 -

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว ้

ในกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทนุเผอืขาย 1,386,975,354 (109,093,822) 1,260,859,213 (39,074,580)

ผลตา่งของอัตราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ (31,612,460) 35,389,757 - -

สว่นแบง่กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนืของ

การรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (7,385,783) 12,534,503 - -

ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะจัดประเภทรายการ

ใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (277,395,071) 21,818,765 (252,171,843) 7,814,916

รวมรายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 1,070,582,040 (39,350,797) 1,008,687,370 (31,259,664)

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอนืสําหรบังวด 

- สทุธจิากภาษี 1,100,030,182 (39,350,797) 1,019,025,121 (31,259,664)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวด 2,485,641,936 372,287,123 2,369,066,997 1,714,168,396

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

5



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สําหรบังวดสามเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปนักําไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 1,051,918,429 303,032,004 1,350,041,876 1,745,428,060

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 333,693,325 108,605,916 - -

กําไรสําหรบังวด 1,385,611,754 411,637,920 1,350,041,876 1,745,428,060

การแบง่ปนักําไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 2,152,544,817 259,657,019 2,369,066,997 1,714,168,396

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 333,097,119 112,630,104 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวด 2,485,641,936 372,287,123 2,369,066,997 1,714,168,396

กําไรตอ่หุน้

กําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.0731 0.0212 0.0938 0.1218

กําไรตอ่หุน้ปรับลด 0.0719 0.0209 0.0923 0.1203

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

6



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 827,293,622 798,029,439 156,426,236 220,289,790

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 3,732,365,805 2,682,056,508 2,100,610,884 190,000,000

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 828,129,459 791,715,166 - -

ตน้ทนุจากการใหเ้ชา่และบรกิาร (387,332,768) (421,729,920) (89,356,852) (131,093,987)

ตน้ทนุจากการขายอสงัหารมิทรัพย์ (2,640,748,110) (1,508,435,978) (1,939,119,939) (134,185,423)

ตน้ทนุจากการขายสนิคา้ (467,120,680) (458,036,279) - -

กําไรขนัตน้ 1,892,587,328 1,883,598,936 228,560,329 145,010,380

รายไดอ้นื 423,959,977 282,429,640 1,778,673,008 2,007,428,425

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (156,215,310) (115,665,300) - -

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (674,979,647) (582,592,417) (238,878,989) (182,834,351)

ตน้ทนุทางการเงนิ (556,678,145) (651,304,586) (361,238,392) (327,860,497)

สว่นแบง่กําไรจากบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 1,065,349,479 916,254,106 - -

กําไรกอ่นภาษเีงนิได้ 1,994,023,682 1,732,720,379 1,407,115,956 1,641,743,957

ภาษีเงนิได ้ (104,716,627) (147,456,937) (30,255,146) 48,549,544

กําไรสําหรบังวด 1,889,307,055 1,585,263,442 1,376,860,810 1,690,293,501

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื

รายการทจีะไมจ่ัดประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การวัดมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 36,810,178 - 12,922,189 -

ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ัดประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (7,362,036) - (2,584,438) -

รวมรายการทจีะไมจ่ัดประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 29,448,142 - 10,337,751 -

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว ้

ในกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทนุเผอืขาย 2,323,126,630 12,027,803 2,078,189,928 115,121,271

ผลตา่งของอัตราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ (44,324,192) 7,393,646 - -

สว่นแบง่กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนืของ

การรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (11,419,094) 3,256,194 - -

ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (464,625,326) (2,405,560) (415,637,986) (23,024,254)

รวมรายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 1,802,758,018 20,272,083 1,662,551,942 92,097,017

กําไรเบ็ดเสร็จอนืสําหรบังวด - สทุธจิากภาษี 1,832,206,160 20,272,083 1,672,889,693 92,097,017

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวด 3,721,513,215 1,605,535,525 3,049,750,503 1,782,390,518

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

7



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปนักําไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 1,458,524,177 1,082,946,471 1,376,860,810 1,690,293,501

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 430,782,878 502,316,971 - -

กําไรสําหรบังวด 1,889,307,055 1,585,263,442 1,376,860,810 1,690,293,501

การแบง่ปนักําไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 3,291,378,259 1,101,977,859 3,049,750,503 1,782,390,518

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 430,134,956 503,557,666 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวด 3,721,513,215 1,605,535,525 3,049,750,503 1,782,390,518

กําไรตอ่หุน้

กําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.1014 0.0756 0.0957 0.1180

กําไรตอ่หุน้ปรับลด 0.0998 0.0746 0.0942 0.1164

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

8



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสุดวนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2562

สว่นแบง่ การเปลยีนแปลง รวม

ใบสําคญั จดัสรรแลว้ - ขาดทุน สว่นไดเ้สยี สว่นของผูเ้ป็น สว่นไดเ้สยี

ทุนทอีอกและ สว่นเกนิมลูคา่ แสดงสทิธิ สว่นเกนิทุน ทุนสํารองตาม เงนิลงทุน การแปลงคา่ การวดั เบ็ดเสร็จอนืของ ของบรษิทัใหญ่ เจา้ของของ ทไีมม่อีาํนาจ รวมสว่นของ

ชําระแลว้ หุน้สามญั ซอืหุน้สามญั จากการแลกหุน้ กฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เผอืขาย งบการเงนิ มลูคา่ใหม่ การรว่มคา้ ในบรษิทัยอ่ย บรษิทัใหญ่ ควบคมุ เจา้ของ

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

ยอดคงเหลอื ณ ตน้งวด 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

การเพมิทนุจากการใชส้ทิธติาม

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

การเพมิทนุของบรษัิทยอ่ย - - - - - - - - - - - - 11 11

ทนุสํารองตามกฎหมาย 15 - - - - 344,302 (344,302) - - - - - - - -

เงนิปันผลจา่ย 15 - - - - - (1,299,390,159) - - - - - (1,299,390,159) - (1,299,390,159)

การเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีของ

บรษัิทใหญใ่นบรษัิทยอ่ย - - - - - - - - - - (2,364,584) (2,364,584) 2,364,584 -

เงนิปันผลจา่ยจากบรษัิทยอ่ยแก่

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ - - - - - - - - - - - - (466,472,339) (466,472,339)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - - 1,082,946,471 9,622,243 7,393,646 - 2,015,499 - 1,101,977,859 503,557,666 1,605,535,525

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

ยอดคงเหลอื ณ ตน้งวด 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

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบัญชี4 - - - - - (1,708,596,544) - - - - - (1,708,596,544) (338,107,168) (2,046,703,712)

ยอดคงเหลอืทปีรบัปรงุแลว้ 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

การเพมิทนุจากการใชส้ทิธติาม

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

เงนิปันผลจา่ย 15 - - - - - (1,198,795,953) - - - - - (1,198,795,953) - (1,198,795,953)

การเพมิทนุของบรษัิทยอ่ย - - - - - - - - - - - - 10 10

การลดทนุของบรษัิทยอ่ย - - - - - - - - - - - - (80,000,000) (80,000,000)

เงนิปันผลจา่ยจากบรษัิทยอ่ยแก่

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ - - - - - - - - - - - - (343,334,720) (343,334,720)

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - - 1,458,524,177 1,855,648,506 (43,635,974) 28,718,500 (7,876,950) - 3,291,378,259 430,134,956 3,721,513,215

ยอดคงเหลอื ณ สนิงวด พ.ศ. 2562 1,439,141,825 12,666,547,788 757,018,146 172,861,100 156,777,302 7,022,524,117 2,146,845,076 (134,610,356) 35,016,587 (25,456,906) 3,568,397,978 27,805,062,657 3,457,057,149 31,262,119,806

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

กําไรสะสม

9



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

ใบสําคญั จดัสรรแลว้ -

ทุนทอีอกและ สว่นเกนิมลูคา่ แสดงสทิธ ิ สว่นเกนิทุน ทุนสํารองตาม เงนิลงทุน การวดั รวมสว่นของ

ชําระแลว้ หุน้สามญั ซอืหุน้สามญั จากการแลกหุน้ กฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เผอืขาย มลูคา่ใหม่ เจา้ของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอื ณ ตน้งวด 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

การเพมิทนุจากการใชส้ทิธติาม

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

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 15 - - - - 344,302 (344,302) - - -

เงนิปันผลจา่ย 15 - - - - - (1,299,390,159) - - (1,299,390,159)

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

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

ยอดคงเหลอื ณ ตน้งวด 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

การเพมิทนุจากการใชส้ทิธติาม

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

เงนิปันผลจา่ย 15 - - - - - (1,198,795,953) - - (1,198,795,953)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 1,376,860,810 1,662,551,942 10,337,751 3,049,750,503

ยอดคงเหลอื ณ สนิงวด พ.ศ. 2562 1,439,141,825 12,666,547,788 757,018,146 202,175,962 156,777,302 3,365,007,535 2,115,981,340 3,755,718 20,706,405,616

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กําไรสะสม องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

10



บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสุดวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

กําไรกอ่นภาษีเงนิได ้ 1,994,023,682 1,732,720,379 1,407,115,956 1,641,743,957

รายการปรับปรงุ

กลับรายการคา่เผอืหนสีงสยัจะสญู (907,512) (18,734,859) - -

คา่เสอืมราคา 219,642,368 240,345,011 34,540,344 67,431,302

คา่ตัดจําหน่าย 3,805,983 5,555,241 863,436 1,808,143

ตัดจําหน่ายเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - - 331,132

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทนุระยะสนั (7,957,433) (2,562,042) (6,799,342) (2,244,819)

กําไรจากการจําหน่ายอสงัหารมิทรัพยเ์พอืการลงทนุ (161,490,945) (613,198,853) (161,490,945) (55,814,577)

กําไรจากการจําหน่ายทดีนิ อาคาร และอปุกรณ์ (1,530,571) (4,354,890) - (1,518,692)

ตัดจําหน่ายเงนิลงทนุระยะยาวอนื 6,879,334 6,879,334 - -

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 36,495,858 10,160,488 11,891,724 3,650,732

รายไดด้อกเบยี (37,427,289) (45,406,112) (80,123,549) (50,407,738)

รายไดเ้งนิปันผล (153,177,943) (122,896,751) (1,549,963,536) (1,933,332,279)

ตน้ทนุทางการเงนิ 556,678,145 651,304,586 361,238,392 327,860,497

สว่นแบง่กําไรจากบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ (1,065,349,479) (916,254,106) - -

การเปลยีนแปลงของสนิทรัพยแ์ละหนสีนิในการดําเนนิงาน

ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื (66,372,102) (52,610,617) (4,138,207) (21,213,425)

ตน้ทนุการพัฒนาอสงัหารมิทรัพย์ 158,170,140 470,179,387 - -

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอนื (43,845,646) 26,992,071 110,220 (44,035)

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอนื (5,350,565) (492,498,231) 4,988,901 (2,454,743)

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื (64,021,315) (311,336,775) (1,629,407) (49,809,808)

รายไดร้อการตัดบัญชี (82,897,344) (128,352,817) (20,085,933) (69,638,208)

หนสีนิหมนุเวยีนอนื (28,553,190) (94,289,003) (14,674,432) (53,680,564)

เงนิมัดจําจากสญัญาเชา่ระยะยาว 26,972,538 (17,947,647) - (5,230,191)

หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื (26,538,055) (23,011,695) (7,098,743) (6,478,156)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน 1,257,248,659 300,682,099 (25,255,121) (209,041,472)

ดอกเบยีรับ 33,939,028 45,266,161 828,985 46,891,156

ดอกเบยีจา่ย (693,957,073) (818,225,558) (344,581,560) (311,148,535)

เงนิปันผลรับจากกจิกรรมดําเนนิงาน 436,182,008 214,958,365 81,490,845 70,174,326

ภาษีเงนิไดรั้บคนื 11,616,712 403,846,548 - 9,912,618

ภาษีเงนิไดจ้า่ย (152,195,484) (236,611,596) (16,094,115) (10,926,452)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนนิงาน 892,833,850 (90,083,981) (303,610,966) (404,138,359)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสุดวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทนุระยะสนั (4,319,990,377) (3,335,000,000) (3,670,000,000) (3,180,000,000)

เงนิสดรับจากการจําหนา่ยเงนิลงทนุระยะสนั 3,601,950,570 1,485,705,990 2,937,748,850 1,370,369,639

เงนิสดจา่ยใหกู้ร้ะยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั (170,311,644) (23,000,000) (1,167,100,000) (9,562,000,000)

เงนิสดรับคนืจากการใหกู้ร้ะยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 309,250,000 237,825,000 - 11,848,000,000

เงนิสดรับจากการลดทนุของเงนิลงทนุเผอืขาย 22,959,466 53,322,756 20,577,525 25,403,459

เงนิสดจา่ยเพอืลงทนุในบรษัิทรว่ม (74,126,794) (224,089,600) - -

เงนิสดจา่ยเพอืลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - - (2,815,000,000)

เงนิสดจา่ยเพอืสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ (26,149,998) (152,280,000) (6,374,998) -

เงนิสดรับจากการลดทนุของสว่นไดเ้สยีจากกจิการรว่มคา้ 230,016,000 - 230,016,000 -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทนุระยะยาวอนื (88,500,000) (211,500,000) - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอือสงัหารมิทรัพยเ์พอืการลงทนุ (1,163,999,328) (129,757,745) (101,480,415) (85,644,857)

ดอกเบยีจา่ยทถีอืเป็นอสงัหารมิทรัพยเ์พอืการลงทนุ (14,852,371) - (1,431,465) -

เงนิสดรับจากการจําหนา่ยอสงัหารมิทรัพยเ์พอืการลงทนุ - 1,779,847,752 - 190,000,000

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ (314,589,470) (294,593,913) (17,832,860) (414,791)

ดอกเบยีจา่ยทถีอืเป็นทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ (388,113) - (388,113) -

เงนิสดรับจากการจําหนา่ยทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,754,579 4,546,168 - 1,518,692

เงนิสดจา่ยภาษีเงนิไดจ้ากการจําหน่ายอสงัหารมิทรัพย์ - (75,165,445) - -

เงนิปันผลรับจากกจิกรรมลงทนุ 80,427,298 52,722,425 1,468,472,691 1,863,157,953

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (1,926,550,182) (831,416,612) (307,792,785) (344,609,905)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

เงนิสดรับจากเงนิกูร้ะยะสนั 3,015,602,266 1,820,000,000 2,635,602,266 1,020,000,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูร้ะยะสนั (1,920,000,000) (2,000,000,000) (1,320,000,000) (1,100,000,000)

เงนิสดรับจากเงนิกูร้ะยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 11,500,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูร้ะยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - - (644,500,000)

เงนิสดรับจากเงนิกูร้ะยะยาว 41,031,428 - - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูร้ะยะยาว - (3,999,000,000) - -

เงนิสดรับจากหุน้กู ้ 3,700,000,000 8,000,000,000 3,700,000,000 3,000,000,000

เงนิสดจา่ยในการออกหุน้กู ้ (4,569,487) (4,646,690) (4,569,487) (3,702,201)

เงนิสดจา่ยคนืหุน้กู ้ (2,590,000,000) (200,000,000) (2,590,000,000) (200,000,000)

เงนิสดรับลว่งหนา้จากการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธิ 1,085,862,698 27,231,930 1,085,862,698 27,231,930

เงนิปันผลจา่ย (1,538,787,083) (1,710,349,746) (1,198,795,953) (1,299,390,159)

เงนิสดรับจากสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 10 11 - -

เงนิสดจา่ยแกส่ว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ (80,000,000) - - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 1,709,139,832 1,933,235,505 2,319,599,524 799,639,570

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สําหรบังวดหกเดอืนสนิสุดวนัท ี30 มถินุายน พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิขนึสุทธิ 675,423,500 1,011,734,912 1,708,195,773 50,891,306

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเทา่เงนิสด (23,161,916) 18,919,421 - -

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดสนิงวด 3,824,482,395 2,950,365,305 1,994,372,914 130,059,087

รายการทมีใิชเ่งนิสด

เจา้หนจีากการซอือสงัหารมิทรัพยเ์พอืการลงทนุ 709,249,488 126,515,097 54,683,045 71,236,951

เจา้หนจีากการซอืทดีนิ อาคารและอปุกรณ์        107,308,606          49,520,642 7,793,490 -

เงนิปันผลคา้งจา่ย 14,427,326 69,710,781 - -

คา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้กูค้า้งจา่ย - 8,025,000 - -

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

   14 

 

1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัและเป็นบริษทัจดทะเบียนใน 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนดงัน้ี 

 

เลขท่ี 1121 หมู่ท่ี 3 ถนน เทพำรักษ ์ต ำบลเทพำรักษ ์อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10270 

 

กำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจกำร) คือ กำรให้เช่ำและขำยท่ีดิน อำคำร โรงงำน คลงัสินคำ้ และอสังหำริมทรัพยอ์ื่นๆ กำรพฒันำและบริหำรจดักำร

อสังหำริมทรัพย ์ในนิคมอุตสำหกรรมและเขตอุตสำหกรรม กำรบริกำรสำธำรณูปโภค ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและกำรบริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองอื่นๆ กำรบริกำรดำ้นดิจิตอล คลงัขอ้มูล 

กำรเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตและบริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่นๆ 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลน้ีแสดงในสกุลเงินบำทดว้ยหน่วยบำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยำ่งอื่น 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั เมื่อวนัท่ี  

8 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

 

2   เกณฑ์กำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง  

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเก่ียวกบัรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชี วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมี

เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใชข้อ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบำยกำรบัญชี 

 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2561 ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบำยในหมำยเหตุประกอบ 

งบกำรเงินขอ้ 4 

 

กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมี 

ผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมิน 

ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำใช้ 
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4  กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

 

กลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้มำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบ

สะสมจำกกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีเป็นรำยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูล

เปรียบเทียบ กลุ่มกิจกำรไดใ้ชวิ้ธีปฏิบติัท่ีผ่อนปรนส ำหรับสัญญำท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้และสัญญำท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 

 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 มำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบติัทำงบญัชีของกลุ่มกิจกำรท่ีเป็นสำระส ำคญัในเร่ืองกำรรับรู้

รำยไดส้ ำหรบัคำ่ควำมพรอ้มจำ่ยพลงัไฟฟ้ำของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง โดยจะรับรู้เมื่อไดใ้หบ้รกิำรแกลู่กคำ้ตำมสญัญำแลว้ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ณ วันที ่31 ธันวำคม   ณ วันที ่1 มกรำคม 

 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ตำมที่รำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรับปรุง ตำมที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 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 

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

 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงจ ำนวนเงินของแต่ละรำยกำรในขอ้มูลทำงกำรเงินในงวดปัจจุบนัจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเร่ืองรำยไดฉ้บบัใหม่เทียบกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินเก่ียวกบัรำยไดฉ้บบัก่อน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ณ วันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 จ ำนวนเงินตำม ผลกระทบจำก  จ ำนวนเงินตำมมำตรฐำนรำยได้ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่รำยงำน มำตรฐำนฉบับที่ 15 ฉบับก่อน 

    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13,108,878,952 184,662,044 13,293,540,996 

ก ำไรสะสม 7,022,524,117 154,156,622 7,176,680,739 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 3,457,057,149 30,505,422 3,487,562,571 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 จ ำนวนเงินตำม ผลกระทบจำก  จ ำนวนเงินตำมมำตรฐำนรำยได้ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ที่รำยงำน มำตรฐำนฉบับที่ 15 ฉบับก่อน 

    

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 742,632,872 92,331,022 834,963,894 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 จ ำนวนเงินตำม ผลกระทบจำก  จ ำนวนเงินตำมมำตรฐำนรำยได้ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ที่รำยงำน มำตรฐำนฉบับที่ 15 ฉบับก่อน 

    

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 1,065,349,479 184,662,044 1,250,011,523 
 

5   ประมำณกำรทำงบัญชี 

 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีมำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพย์

และหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 

 

6   ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 

ผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ซ่ึงคือคณะกรรมกำรบริหำรของกลุ่มกิจกำรระบุส่วนงำนท่ีรำยงำนของธุรกิจเพื่อใชใ้นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรโดย

จ ำแนกตำมสำยผลิตภณัฑแ์ละท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์ 

 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ 2 รำย (พ.ศ. 2561 : 1 รำย) ของส่วนงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพยใ์นประเทศ มีจ ำนวนเงิน 2,149.36 ลำ้นบำท และ 806.03 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 

1,259.02 ลำ้นบำท) 
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6   ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 

ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรตำมส่วนงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2562 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

 ธุรกิจ    ธุรกิจ    

 อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงำน ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอื่นๆ อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอื่นๆ รวม 

         

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบริกำร 540,103,890 587,364 108,553,581 155,722,858 22,325,929 - - 827,293,622 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ 3,732,365,805 - - - - - - 3,732,365,805 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 602,322 - 820,978,189 6,548,948 - - - 828,129,459 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 4,273,072,017 587,364 929,531,770 162,271,806 22,325,929 - - 5,387,788,886 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 643,652,705 (514,581) 362,471,151 61,234,469 7,314,993 (845,400) (11,920,966) 1,061,392,371 

รำยไดอ้ื่น 353,567,433 67,005,205 1,893,518 950,333 457,763 260 85,465 423,959,977 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (404,727,090) (127,822,449) (19,048,541) (5,080,065) - - - (556,678,145) 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 32,482,119 1,037,156,963 - (4,289,603) - - - 1,065,349,479 

ภำษีเงินได ้ (64,598,684) (3,890,418) (12,955,546) (21,251,287) (2,020,692) - - (104,716,627) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 560,376,483 971,934,720 332,360,582 31,563,847 5,752,064 (845,140) (11,835,501) 1,889,307,055 

         

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม        (403,782,878) 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่        1,458,524,177 

         

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมส่วนงำน 116,794,869 1,578,627 71,151,489 28,065,193 5,793,461 - 64,712 223,448,351 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

   18 

 

ขอ้มูลสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมส่วนงำน มีดงัน้ี 
 

 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

 ธุรกิจ    ธุรกิจ    

 อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงำน ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอื่นๆ อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอื่นๆ รวม 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตำมส่วนงำน 21,659,447,873 15,451,447,503 8,686,182,715 939,943,462 577,677,484 48,049,803 1,145,638 47,363,894,478 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ไม่ไดปั้นส่วน        4,300,920,325 

สินทรัพยอ์ื่น         

   สินทรัพยอ์ื่นตำมส่วนงำน 16,231,938,838 343,541,076 726,889,293 96,120,028 411,288,972 63,012,520 70,796,890 17,943,587,617 

   สินทรัพยอ์ื่นที่ไม่ไดปั้นส่วน        10,393,897,551 

รวมสินทรัพย ์        80,002,299,971 

หน้ีสินตำมส่วนงำน 14,562,613,182 205,895,011 1,353,524,570 325,510,281 103,830,205 10,356,406 718,871 16,562,448,526 

หน้ีสินที่ไม่ไดปั้นส่วน        32,177,731,639 

รวมหน้ีสิน        48,740,180,165 

 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

 ธุรกิจ    ธุรกิจ    

 อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงำน ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอื่นๆ อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอื่นๆ รวม 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         

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

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ไม่ไดปั้นส่วน        4,300,839,326 

สินทรัพยอ์ื่น         

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

   สินทรัพยอ์ื่นที่ไม่ไดปั้นส่วน        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 

หน้ีสินที่ไม่ไดปั้นส่วน        27,243,090,971 

รวมหน้ีสิน        47,330,854,972 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีแสดงขำ้งตน้น้ี หมำยถึง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนอกเหนือจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  
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กลุ่มกิจกำรเปลี่ยนแปลงส่วนงำนท่ีรำยงำน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้ำงภำยในองคก์รในปัจจุบนั ทั้งน้ีกลุ่มกิจกำรไม่ไดป้รับยอ้นหลงัขอ้มูลตำมส่วนงำนของปีก่อนเน่ืองจำกตน้ทุนในกำรจดัท ำขอ้มูลสูงเกินไป ดงันั้นกลุ่มกิจกำรจึงเปิดเผยขอ้มูลตำมส่วนงำนส ำหรับปีปัจจุบนัตำมเกณฑเ์ดิมเพื่อ
กำรเปรียบเทียบ ดงัน้ี 

 
ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรตำมส่วนงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

 ธุรกิจ      ธุรกิจ      

 อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงำน ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอ่ืนๆ บริษัทโฮลดิง้ รวม อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงำน ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอ่ืนๆ บริษัทโฮลดิง้ รวม 

             

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบริกำร 578,737,257 587,364 108,553,581 139,415,420 - 827,293,622 595,962,802 - 81,972,880 120,093,757 - 798,029,439 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ 3,732,365,805 - - - - 3,732,365,805 2,682,056,508 - - - - 2,682,056,508 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 7,151,270 - 820,978,189 - - 828,129,459 30,343,333 - 761,371,833 - - 791,715,166 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 4,318,254,332 587,364 929,531,770 139,415,420 - 5,387,788,886 3,308,362,643 - 843,344,713 120,093,757 - 4,271,801,113 

             

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 619,154,131 (514,581) 362,471,151 85,441,758 (5,160,088) 1,061,392,371 773,821,810 (6,544,493) 342,324,006 76,907,936 (1,168,040) 1,185,341,219 

รำยไดอ้ื่น 354,163,283 67,005,205 1,893,778 836,539 61,172 423,959,977 198,944,032 79,602,087 3,430,183 401,139 52,199 282,429,640 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (409,807,155) (127,822,449) (19,048,541) - - (556,678,145) (470,213,041) (154,351,719) (26,739,826) - - (651,304,586) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและ             

   กำรร่วมคำ้ 28,192,516 1,037,156,963 - - - 1,065,349,479 8,052,596 908,201,510 - - - 916,254,106 

ภำษีเงินได ้ (66,450,257) (3,890,418) (12,955,546) (21,420,406) - (104,716,627) (102,335,426) (9,601,010) (18,191,919) (17,328,582) - (147,456,937) 

ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรับงวด 525,252,518 971,934,720 332,360,842 64,857,891 (5,098,916) 1,889,307,055 408,269,971 817,306,375 300,822,444 59,980,493 (1,115,841) 1,585,263,442 

ก ำไรส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สีย             

   ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม      (430,782,878)      (502,316,971) 

ก ำไรส่วนที่เป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ             

   ของบริษทัใหญ่      1,458,524,177      1,082,946,471 

 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
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ขอ้มูลค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมส่วนงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

 ธุรกิจ      ธุรกิจ      

 อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงำน ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอ่ืนๆ บริษัทโฮลดิง้ รวม อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงำน ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอ่ืนๆ บริษัทโฮลดิง้ รวม 

             

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 

   ตำมส่วนงำน 139,409,379 1,578,627 71,151,489 11,308,856 - 223,448,351 151,285,033 57,814 64,877,092 7,552,125 - 223,772,064 

ค่ำเส่ือมรำคำที่ไม่ไดปั้นส่วน      -      19,830,260 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยที่ไม่ไดปั้นส่วน      -      2,297,928 

รวมค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย      223,448,351      245,900,252 
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7 มูลค่ำยุติธรรม 

 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม แต่ไม่รวมถึงรำยกำรท่ีมูลค่ำยุติธรรมใกลเ้คียงกบัรำคำตำมบญัชี 

 

 ข้อมูลระดับท่ี 1 

 ข้อมูลทำงการเงินรวม ข้อมูลทำงการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนำยน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนำยน 31 ธนัวาคม 

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

     

เงินลงทุนระยะสั้น 1,532,659,804 806,395,471 1,497,874,642 758,644,409 

เงินลงทุนเผ่ือขำย 7,082,510,841 4,782,610,770 6,133,468,943 4,076,036,281 

รวม 8,615,170,645 5,589,006,241 7,631,343,585 4,834,680,690 

 

8   ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 

ลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงแสดงรวมในรำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุน้ี 

ท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงการเงินรวม ข้อมูลทำงการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนำยน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนำยน 31 ธนัวาคม 

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

     

ไม่เกิน 3 เดือน 280,054,674 265,154,519 3,713,680 17,783,384 

3 - 6 เดือน 2,218,705 19,283,723 43,384 25,661 

6 - 12 เดือน 29,473,453 6,068,485 8,701,588 9,539 

เกินกว่ำ 12 เดือน 15,630,137 14,187,431 1,087,666 1,138,126 

 327,376,969 304,694,158 13,546,318 18,956,710 

หัก  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (22,398,319) (23,305,831) - - 

รวม 304,978,650 281,388,327 13,546,318 18,956,710 

 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
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9  ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยร์ะหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562  

มีดงัต่อไปน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 13,364,418,778 - 

เพิ่มข้ึน 755,574,299 - 

โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 11)  (249,554,814) - 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (14,630,363) - 

รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย (792,006,158) - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 13,063,801,742 - 

 

กลุ่มกิจกำรไดโ้อนตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยไ์ปอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน เน่ืองจำกมีกำรเปลี่ยนแปลง 

กำรใชง้ำน 

 

ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยจ์ ำนวน 1,433.41 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2561 : 1,348.32 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนัวงเงินกู ้
 

10   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

ในระหว่ำงงวด ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดอ้นุมติักำรขำยสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ ำนวน 7 โครงกำร (พ.ศ. 2561 :  

2 โครงกำร) ซ่ึงไดจ้ดัประเภทเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขำย 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

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

ซ่ึงไดจ้ดัประเภทเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขำย 
 

 ข้อมูลทำงการเงินรวม ข้อมูลทำงการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนำยน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนำยน 31 ธนัวาคม 

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

     

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 1,101,231,221 - 460,138,327 - 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 56,597 - 56,597 - 

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

รวมสินทรัพย ์ 1,148,730,920 - 506,859,464 - 

     

เงินมดัจ ำจำกสัญญำเช่ำระยะยำว 38,725,894 - 12,166,528 - 

รวมหน้ีสิน 38,725,894 - 12,166,528 - 
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11   อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562  

มีดงัต่อไปน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

   

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

เพิ่มข้ึน 1,246,448,381 83,807,277 

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

ค่ำเส่ือมรำคำ (66,531,728) (31,619,664) 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (6,412,869) - 

โอนจำกตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์(หมำยเหตุ 9) 249,554,814 - 

จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 10) (1,101,231,221) (460,138,327) 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 8,460,081,674 2,606,548,317 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 1,170.98 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำเช่ำ 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 386.26 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำเช่ำ 

 

12   รำยได้รอกำรตัดบัญชี 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของรำยไดร้อกำรตดับญัชีระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

   

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

รับรู้รำยได ้ (2,183,508,228) (2,120,696,817) 

ยอดส้ินงวด 2,388,033,917 409,005,253 

 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

   24 

 

เมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริษทัจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นให้แก่ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรเช่ำดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ แต่ยงัคงมีภำระ

ค่ำใชจ่้ำยในอนำคตตำมสัญญำรับประกนัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขั้นต ่ำ ซ่ึงพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส ำคญัยงัไม่ไดโ้อนไปยงัผูซ้ื้อ บริษทัจึงบนัทึกรำยกำร

ดงักล่ำว เป็นรำยไดร้อกำรตดับญัชี ต่อมำในระหว่ำงงวด พ.ศ. 2562 บริษทัพิจำรณำทบทวนภำระค่ำใช้จ่ำยในอนำคตตำมสัญญำรับประกนัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนคงเหลือ 

พบว่ำควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีอยูไ่ม่มีนัยส ำคญัแลว้ บริษทัจึงกลบัรำยกำรรำยไดร้อกำรตดับญัชี จ ำนวน 2,100.61 ลำ้นบำท เขำ้งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในงวดน้ี 

 

13   ทุนเรือนหุ้น 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของทุนเรือนหุ้นส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

 

 ทุนที่ออกและช ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 

 หุ้น บำท บำท 

    

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

กำรเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 57,151,083 5,715,108 228,013,213 

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

 

14   ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

 

 หน่วย บำท 

   

ยอดตน้งวด 115,669,514 795,398,351 

กำรเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (5,581,379) (38,380,205) 

ยอดส้ินงวด 110,088,135 757,018,146 

 

15  เงินปันผล 

 

ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัเมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน พ.ศ. 2562 ผูถ้ือหุ้นไดม้ีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผล 

ในอตัรำ 0.0833 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,198.80 ลำ้นบำท บริษทัจ่ำยเงินปันผลเมื่อวนัท่ี 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

 

ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัเมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561 ผูถ้ือหุ้นไดม้ีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผล 

ในอตัรำ 0.0907 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,299.39 ลำ้นบำท บริษทัจ่ำยเงินปันผลเมื่อวนัท่ี 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 และท่ีประชุมไดอ้นุมติัให้

จดัสรรเงินก ำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติม จ ำนวน 344,302 บำท 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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16   ภำระผูกพันและเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้น 

 

16.1 ภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 

ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซ่ึงไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงินมีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนำยน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนำยน 31 ธนัวาคม 

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

     

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

ก่อสร้ำงคลงัสินคำ้และอำคำร     

   ส ำนกังำน 2,311,225,294 621,914,989 1,691,408,651 340,589,502 

ก่อสร้ำงโรงงำนส ำเร็จรูปและระบบ     

   สำธำรณูปโภค 659,998,840 314,252,646 - - 

รวม 3,598,838,134 1,629,446,235 1,691,408,651 340,589,502 

 

16.2 สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่ยกเลิกไม่ได้ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 

 

ภำระผูกพนัส ำหรับจ ำนวนเงินขั้นต ่ำในกำรจ่ำยค่ำเช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ไดม้ีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนำยน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนำยน 31 ธนัวาคม 

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

     

ภำยใน 1 ปี 51,511,456 51,941,294 3,634,561 3,619,516 

เกินกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 105,784,164 108,369,609 14,970,751 14,867,051 

เกินกว่ำ 5 ปี 124,885,636 141,487,601 50,935,801 52,659,063 

รวม 282,181,256 301,798,504 69,541,113 71,145,630 

 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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16.3 หนังสือค ำ้ประกันจำกธนำคำร 

 

ธนำคำรไดอ้อกหนงัสือค ้ำประกนัในนำมบริษทัและกลุ่มกิจกำรดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนำยน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนำยน 31 ธนัวาคม 

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

     

สกุลเงินบำท     

ระบบสำธำรณูปโภค 27,927,748 27,937,630 6,242,330 6,943,530 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง 

   ประเทศไทย 492,312,764 336,506,951 - - 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำกบั 

   กลุ่มพลงังำน 221,197,777 257,962,476 - - 

กำรขอรับเงินคืนภำษีก่อน 

   กำรตรวจแลว้เสร็จ 473,184,205 473,184,205 79,250,275 79,250,275 

อื่นๆ 155,583,175 151,583,175 5,856,845 11,856,845 

รวม 1,370,205,669 1,247,174,437 91,349,450 98,050,650 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ     

กำรปฏิบติัตำมสัญญำกบั 

   กลุ่มพลงังำน 7,721,436 7,721,436 - - 

รวม 7,721,436 7,721,436 - - 

 

16.4 กำรค ำ้ประกันอื่น 

 

บริษทัค ้ำประกนักำรท ำสัญญำเช่ำซ้ือของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมียอดคงเหลือรวม 223.35 ลำ้นบำท  

(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 237.58 ลำ้นบำท) 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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17   รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัประกอบดว้ยบริษทั ดบับลิวเอชเอ โฮลด้ิง จ ำกดั ตระกูลอนนัตประยูรและตระกูลจำรุกรสกุลในสัดส่วนร้อยละ 44.49 จ ำนวนหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 

55.51 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 

17.1 รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   วันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัทย่อย     

รำยไดจ้ำกกำรบริหำร - - 2,284,800 840,000 

รำยไดค้่ำเช่ำ - - - 20,400 

รำยไดเ้งินปันผล - - 1,421,041,762 1,863,157,953 

ดอกเบ้ียรับ - - 41,549,216 17,159,759 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร - - 1,269,236 809,548 

ดอกเบ้ียจ่ำย - - 1,952,209 2,664,707 

ค่ำเช่ำจ่ำย - - 156,092 - 

     

บริษัทร่วม     

รำยไดธุ้รกิจน ้ำ 50,136,651 47,030,068 - - 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 10,840,896 10,389,175 - - 

รำยไดอ้ื่น 4,794,374 9,000 - - 

รำยไดค้่ำนำยหนำ้และกำรบริหำร 4,521,130 1,713,904 - - 

ดอกเบ้ียรับ 10,688,477 14,575,824 - - 

     

กำรร่วมค้ำ     

รำยไดธุ้รกิจน ้ำ 128,740 19,110 - - 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 1,269,484 987,983 - - 

รำยไดค้่ำนำยหนำ้และกำรบริหำร 3,147,295 3,521,606 2,751,795 3,377,856 

ดอกเบ้ียรับ 2,618,092 239,691 - 239,691 

     

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น     

ดอกเบ้ียรับ 285,233 - - - 

ค่ำเช่ำจ่ำย 3,049,971  3,048,006 2,611,612 2,609,648 

 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   วันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัทย่อย     

รำยไดจ้ำกกำรบริหำร - - 4,569,600 1,680,000 

รำยไดค้่ำเช่ำ - - - 81,600 

รำยไดเ้งินปันผล - - 1,421,041,762 1,863,157,953 

ดอกเบ้ียรับ - - 78,126,138 49,147,753 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำร - - 2,344,133 885,607 

ดอกเบ้ียจ่ำย - - 3,869,369 6,356,680 

ค่ำเช่ำจ่ำย - - 300,256 - 

     

บริษัทร่วม     

รำยไดธุ้รกิจน ้ำ 106,229,639 92,416,635 - - 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 25,554,433 15,070,585 - - 

รำยไดอ้ื่น 10,267,976 37,316 - - 

รำยไดค้่ำนำยหนำ้และกำรบริหำร 7,903,480 3,570,032 - - 

ดอกเบ้ียรับ 21,413,550 29,477,482 - - 

     

กำรร่วมค้ำ     

รำยไดธุ้รกิจน ้ำ 5,370,020 19,110 - - 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 10,232,367 1,968,479 - - 

รำยไดอ้ื่น 470,638 - - - 

รำยไดค้่ำนำยหนำ้และกำรบริหำร 6,060,927 7,194,411 5,440,677 6,906,911 

ดอกเบ้ียรับ 4,621,243 856,286 - 471,481 

     

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น     

ดอกเบ้ียรับ 642,767 - - - 

ค่ำเช่ำจ่ำย 6,099,942 6,096,012 5,223,224 5,219,295 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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17.2 ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนำยน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนำยน 31 ธนัวาคม 

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

     

ลูกหน้ี     

บริษทัยอ่ย - - 111,335,184 34,057,676 

บริษทัร่วม 27,631,122 66,384,459 - - 

กำรร่วมคำ้ 2,208,937 844,893 94,160 - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอื่น 97,822 123,151 - - 

รวม 29,937,881 67,352,503 111,429,344 34,057,676 

     

เจ้ำหนี้     

บริษทัยอ่ย - - 2,400,899 5,598,176 

กำรร่วมคำ้ - 314 - 314 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอื่น 1,024,192 3,342,924 905,079 905,079 

รวม 1,024,192 3,343,238 3,305,978 6,503,569 

 

17.3 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญของกิจกำร 

 

ผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร รวมถึงกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหนำ้ท่ีในระดบับริหำรหรือไม่) คณะผูบ้ริหำรระดบัสูง ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยหรือคำ้งจ่ำยส ำหรับผูบ้ริหำรส ำคญัมี

ดงัน้ี 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   วันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

เงินเดือนและผลประโยชน์ 

   ระยะสั้นอื่น 

 

88,656,271 

 

98,744,082 

 

19,784,362 

 

23,486,702 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 8,982,466 2,852,469 514,017 1,209,291 

รวม 97,638,737 101,596,551 20,298,379 24,695,993 

 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   วันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

เงินเดือนและผลประโยชน์ 

   ระยะสั้นอื่น 

 

186,533,323 

 

180,529,501 

 

40,496,864 

 

36,003,056 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 11,740,904 5,704,944 1,652,554 2,418,580 

รวม 198,274,227 186,234,445 42,149,418 38,421,636 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

   30 

 

18   เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในรำยงำน 

 

เมื่อวนัท่ี 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษทัเพิ่มทุนท่ีช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน 317,680,200 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 

31,768,020 บำท โดยมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวนเงิน 1,267,434,994 บำท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

 

เมื่อวนัท่ี 11 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บริษทั WHA Industrial Development 2 (SG) Pte. Ltd. ถูกจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อลงทุนในบริษทัอื่น โดย

จดทะเบียนหุ้นสำมญัจ ำนวน 1 หุ้น หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ กลุ่มกิจกำรถือหุ้นสำมญัดงักล่ำวจ ำนวน 1 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 

 

เมื่อวนัท่ี 1 สิงหำคม พ.ศ. 2562 บริษทั WHAUP (SG) 2DR Pte. Ltd. ถูกจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อลงทุนในบริษทัอื่น โดยจดทะเบียนหุ้นสำมญัจ ำนวน 

100,000 หุ้น หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ เป็นจ ำนวนเงินรวม 100,000 เหรียญสหรัฐ กลุ่มกิจกำรถือหุ้นสำมญัดงักล่ำวจ ำนวน 100,000 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

100 

 

เมื่อวนัท่ี 8 สิงหำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรอนุมติัให้ซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั Duong River Surface Water Plant JSC จ ำนวน 33,986,774 

หุ้น หุ้นละ 61,000 ดองเวียดนำม เป็นจ ำนวนเงินรวม 2,073,193,214,000 ดองเวียดนำม ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 
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