
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 
และข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลของบรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
รวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกจิกำร และงบกระแสเงนิสดรวมและ
งบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
แบบย่อ ซึ่งผู้บรหิำรของกิจกำรเป็นผู้รบัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิ
เฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนี้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจ้ำ
เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลดงักล่ำว
จำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดย
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น  
กำรสอบทำนนี้มขีอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชที ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเชื่อมัน่ว่ำจะ
พบเรื่องที่มีนัยส ำคัญทัง้หมดซึ่งอำจจะพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนัน้ข้ำพเจ้ำจึงไม่อำจแสดงควำมเห็นต่อข้อมูล 
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลทีส่อบทำนได ้ 
 



ข้อสรปุ 
 
ขำ้พเจำ้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ได้
จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
ชำญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3760 
กรุงเทพมหำนคร 
8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,962,173,659 3,172,220,811 1,647,489,044 286,177,141

เงนิลงทุนระยะสนั 7 125,275,905 806,395,471 90,317,016 758,644,409

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สทุธิ 419,438,600 408,665,593 214,239,838 57,051,441

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 735,612,144 854,550,500 7,509,000,000 3,821,900,000

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 9 12,946,952,010 13,364,418,778 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 404,009,405 409,665,242 26,038,838 56,188,022

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 10 1,151,903,645 - 506,859,464 -

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 18,745,365,368 19,015,916,395 9,993,944,200 4,979,961,013

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนเผอืขาย 7 7,842,066,954 4,782,610,770 6,803,492,030 4,076,036,281

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 13,491,853,758 14,316,618,243 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 26,317,590,807 26,317,590,807

สว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ 2,177,820,854 2,136,761,665 1,014,808,998 1,238,450,000

เงนิลงทุนระยะยาวอนื - สทุธิ 558,837,196 480,713,206 - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สทุธิ 11 9,511,093,374 10,076,104,615 2,675,728,143 4,952,349,349

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 5,120,919,956 4,635,158,285 148,927,835 109,986,529

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 4,118,659,963 4,118,659,963 - -

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

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 115,779,148 141,716,914 - 24,779,232

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 1,124,136,408 1,065,642,114 54,399,944 91,076,568

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 61,636,213,263 59,329,031,427 37,014,947,757 36,810,268,766

รวมสินทรพัย์ 80,381,578,631 78,344,947,822 47,008,891,957 41,790,229,779

กรรมการ  ______________________________      กรรมการ  ______________________________ 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูร้ะยะสนั 3,692,062,461 1,615,980,331 2,892,062,461 1,315,980,331

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 2,584,306,155 2,776,959,451 318,245,364 500,556,584

เงนิกูร้ะยะยาวทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 5,121,325 - - -

หุน้กูท้ถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 9,834,053,635 4,505,013,365 5,198,079,413 3,854,033,372

รายไดร้อการตดับญัชทีถีงึกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 12 96,199,079 135,382,829 29,433,865 10,809,594

เงนิกูร้ะยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 687,400,000 672,900,000

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 46,736,232 96,390,869 - -

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 70,560,485 115,473,406 2,548,114 25,696,449

หนีสนิทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์

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

รวมหนีสินหมุนเวียน 16,367,765,266 9,245,200,251 9,139,935,745 6,379,976,330

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูร้ะยะยาว 35,915,512 - - -

หุน้กู้ 24,122,854,237 30,259,458,270 14,566,055,134 14,066,066,534

รายไดร้อการตดับญัชี 12 2,242,603,734 4,436,159,316 363,652,902 2,518,892,476

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 3,215,776,851 2,622,177,318 559,563,985 -

เงนิมดัจาํจากสญัญาเช่าระยะยาว 194,954,000 191,813,404 13,914,334 26,080,862

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 146,488,727 140,353,043 42,452,357 41,612,279

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 392,328,638 435,693,370 86,721,284 97,498,348

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 30,350,921,699 38,085,654,721 15,632,359,996 16,750,150,499

รวมหนีสิน 46,718,686,965 47,330,854,972 24,772,295,741 23,130,126,829

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 13

หุน้สามญั จาํนวน 15,677,730,186 หุน้

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

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 14,709,098,452 หุน้ 

มลูค่าทไีดร้บัชําระแลว้ หุน้ละ 0.10 บาท 1,470,909,845 1,470,909,845

หุน้สามญั จาํนวน 14,334,267,169 หุน้ 

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

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 13 13,933,982,782 12,438,534,575 13,933,982,782 12,438,534,575

ใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั 14 543,677,824 795,398,351 543,677,824 795,398,351

สว่นเกนิทุนจากการแลกหุน้ 172,861,100 172,861,100 202,175,962 202,175,962

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 156,777,302 156,777,302 156,777,302 156,777,302

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 7,592,131,404 8,471,392,437 3,268,184,110 3,186,942,678

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 6,197,851,100 3,757,338,297 2,660,888,391 446,847,365

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

ของบริษทัใหญ่ 30,068,191,357 27,225,728,779 22,236,596,216 18,660,102,950

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 3,594,700,309 3,788,364,071 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 33,662,891,666 31,014,092,850 22,236,596,216 18,660,102,950

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 80,381,578,631 78,344,947,822 47,008,891,957 41,790,229,779

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 385,807,759 470,579,258 50,819,252 110,735,006

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 879,803,816 158,202,138 - -

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 406,914,994 386,356,707 - -

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบรกิาร (187,965,276) (246,814,499) (18,614,656) (63,839,758)

ตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (490,942,146) (32,451,896) - -

ตน้ทุนจากการขายสนิคา้ (237,378,607) (213,301,949) - -

กาํไรขนัต้น 756,240,540 522,569,759 32,204,596 46,895,248

รายไดอ้นื 167,656,510 174,597,713 144,551,942 89,507,453

ค่าใชจ่้ายในการขาย (76,104,203) (33,037,240) - -

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (305,215,417) (314,779,032) (79,078,856) (84,270,591)

ตน้ทุนทางการเงนิ (147,681,706) (292,808,142) (193,923,292) (170,726,167)

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 404,118,086 567,181,526 - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 799,013,810 623,724,584 (96,245,610) (118,594,057)

ภาษเีงนิได้ (72,560,617) (39,686,844) (577,815) 23,058,363

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 726,453,193 584,037,740 (96,823,425) (95,535,694)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุนเผอืขาย 766,137,314 264,273,182 676,439,166 270,228,018

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ (3,698,237) (39,903,276) - -

สว่นแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของ

การรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (755,192) (4,606,986) - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการ

ใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (153,227,463) (52,854,637) (135,287,833) (54,045,604)

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 608,456,422 166,908,283 541,151,333 216,182,414

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด 

- สทุธิจากภาษี 608,456,422 166,908,283 541,151,333 216,182,414

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,334,909,615 750,946,023 444,327,908 120,646,720

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 569,607,287 363,024,864 (96,823,425) (95,535,694)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 156,845,906 221,012,876 - -

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 726,453,193 584,037,740 (96,823,425) (95,535,694)

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,177,266,008 531,755,968 444,327,908 120,646,720

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 157,643,607 219,190,055 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,334,909,615 750,946,023 444,327,908 120,646,720

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.0388 0.0253 (0.0066) (0.0067)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรบัลด 0.0382 0.0250 (0.0065) (0.0067)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 1,213,101,381 1,268,608,697 207,245,488 331,024,796

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 4,612,169,621 2,840,258,646 2,100,610,884 190,000,000

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 1,235,044,453 1,178,071,873 - -

ตน้ทุนจากการใหเ้ชา่และบรกิาร (575,298,044) (668,544,419) (107,971,508) (194,933,745)

ตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (3,131,690,256) (1,540,887,874) (1,939,119,939) (134,185,423)

ตน้ทุนจากการขายสนิคา้ (704,499,287) (671,338,228) - -

กาํไรขนัต้น 2,648,827,868 2,406,168,695 260,764,925 191,905,628

รายไดอ้นื 591,616,487 457,027,353 1,923,224,950 2,096,935,878

ค่าใชจ้่ายในการขาย (232,319,513) (148,702,540) - -

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (980,195,064) (897,371,449) (317,957,845) (267,104,942)

ตน้ทุนทางการเงนิ (704,359,851) (944,112,728) (555,161,684) (498,586,664)

ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 1,469,467,565 1,483,435,632 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,793,037,492 2,356,444,963 1,310,870,346 1,523,149,900

ภาษเีงนิได้ (177,277,244) (187,143,781) (30,832,961) 71,607,907

กาํไรสาํหรบังวด 2,615,760,248 2,169,301,182 1,280,037,385 1,594,757,807

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

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

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

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

รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

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

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมูลค่าของเงนิลงทุนเผอืขาย 3,089,263,944 276,300,985 2,754,629,094 385,349,289

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ (48,022,429) (32,509,630) - -

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของ

การร่วมคา้ตามวธิสี่วนไดเ้สยี (12,174,286) (1,350,792) - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (617,852,789) (55,260,197) (550,925,819) (77,069,858)

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 2,411,214,440 187,180,366 2,203,703,275 308,279,431

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 2,440,662,582 187,180,366 2,214,041,026 308,279,431

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 5,056,422,830 2,356,481,548 3,494,078,411 1,903,037,238

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,028,131,464 1,445,971,335 1,280,037,385 1,594,757,807

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 587,628,784 723,329,847 - -

กาํไรสาํหรบังวด 2,615,760,248 2,169,301,182 1,280,037,385 1,594,757,807

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 4,468,644,267 1,633,733,827 3,494,078,411 1,903,037,238

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 587,778,563 722,747,721 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 5,056,422,830 2,356,481,548 3,494,078,411 1,903,037,238

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.1400 0.1009 0.0883 0.1113

กําไรต่อหุน้ปรบัลด 0.1382 0.0996 0.0872 0.1099

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

การวดัมูล

ค่าใหม่ของ ส่วนแบง่ การเปลยีนแปลง รวม

ใบสาํคญั จดัสรรแล้ว - ภาระผกูพนั ขาดทุน ส่วนได้เสีย ส่วนของผู้เป็น ส่วนได้เสีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทุน ทุนสาํรองตาม เงินลงทุน การแปลงค่า ผลประโยชน์ เบด็เสรจ็อืนของ ของบริษทัใหญ่ เจ้าของของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ซือหุ้นสามญั จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เผอืขาย งบการเงิน พนักงาน การร่วมค้า ในบริษทัย่อย บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

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

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

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

การเพมิทนุของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 45 45

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

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

การเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีของ

บรษิทัใหญ่ในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - (2,364,584) (2,364,584) 2,364,584 -

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัยอ่ยแก่

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม - - - - - - - - - - - - (466,472,525) (466,472,525)

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - 1,445,971,335 221,040,788 (32,509,630) - (768,666) - 1,633,733,827 722,747,721 2,356,481,548

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

ยอดคงเหลอื ณ ต้นงวด 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

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี 4 - - - - - (1,708,596,544) - - - - - (1,708,596,544) (338,107,168) (2,046,703,712)

ยอดคงเหลอืทีปรบัปรงุแล้ว 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

การเพมิทนุจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 14 37,483,128 1,495,448,207 (251,720,527) - - - - - - - - 1,281,210,808 - 1,281,210,808

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

การเพมิทนุของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 15 15

การลดทนุของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - (80,000,000) (80,000,000)

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัยอ่ยแก่

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม - - - - - - - - - - - - (363,335,172) (363,335,172)

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - 2,028,131,464 2,467,515,173 (47,322,985) 28,718,500 (8,397,885) - 4,468,644,267 587,778,563 5,056,422,830

ยอดคงเหลอื ณ สินงวด พ.ศ. 2562 1,470,909,845 13,933,982,782 543,677,824 172,861,100 156,777,302 7,592,131,404 2,758,711,743 (138,297,367) 35,016,587 (25,977,841) 3,568,397,978 30,068,191,357 3,594,700,309 33,662,891,666

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

กาํไรสะสม

10



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ใบสาํคญั จดัสรรแล้ว - การวดัมูลค่าใหม่

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทุน ทุนสาํรองตาม เงินลงทุน ของภาระผกูพนัผล รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ซือหุ้นสามญั จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เผอืขาย ประโยชน์พนักงาน เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเพมิทุนจากการใชส้ทิธติาม

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

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 15 - - - - 344,302 (344,302) - - -

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - 1,594,757,807 308,279,431 - 1,903,037,238

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

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด 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

การเพมิทุนจากการใชส้ทิธติาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 14 37,483,128 1,495,448,207 (251,720,527) - - - - - 1,281,210,808

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - 1,280,037,385 2,203,703,275 10,337,751 3,494,078,411

ยอดคงเหลือ ณ สินงวด พ.ศ. 2562 1,470,909,845 13,933,982,782 543,677,824 202,175,962 156,777,302 3,268,184,110 2,657,132,673 3,755,718 22,236,596,216

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,793,037,492 2,356,444,963 1,310,870,346 1,523,149,900

รายการปรบัปรงุ

(กลบัรายการ)ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู 1,149,006 (15,133,010) - -

ค่าเสอืมราคา 319,404,586 361,742,397 39,501,182 98,797,359

ค่าตดัจาํหน่าย 6,970,094 9,021,784 1,232,721 3,842,699

ตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 331,132

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสนั (11,335,410) (10,244,565) (10,177,319) (9,898,134)

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผอืขาย (7,625) - - -

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

กาํไรจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (2,355,528) (4,915,635) - (1,518,692)

ตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวอนื 10,376,011 10,376,011 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 42,945,862 16,434,672 13,762,267 5,476,100

รายไดด้อกเบยี (59,433,609) (60,780,849) (153,146,996) (60,515,958)

รายไดเ้งนิปันผล (236,100,214) (203,313,187) (1,611,943,700) (1,988,754,213)

ตน้ทุนทางการเงนิ 704,359,851 944,112,728 555,161,684 498,586,664

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (1,469,467,565) (1,483,435,632) - -

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิในการดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (27,907,132) (66,688,730) (11,005,772) (20,971,374)

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 278,800,269 498,162,606 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (73,991,195) 29,131,797 (676,027) 2,036,890

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (7,005,825) (528,099,820) 4,657,448 (8,177,244)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (147,017,098) (370,104,697) 493,566 (57,678,676)

รายไดร้อการตดับญัชี (132,128,448) (194,090,101) (36,004,419) (106,324,033)

หนีสนิหมนุเวยีนอนื (44,912,921) (99,898,037) (23,148,335) (52,593,341)

เงนิมดัจาํจากสญัญาเช่าระยะยาว 42,700,694 50,673,997 - (5,230,191)

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื (43,364,732) (67,019,390) (10,777,064) (9,831,887)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,783,225,618 559,178,449 (92,691,363) (245,087,576)

ดอกเบยีรบั 40,544,751 44,498,335 6,964,371 46,628,564

ดอกเบยีจา่ย (1,053,287,631) (1,223,895,036) (540,681,908) (499,256,517)

เงนิปันผลรบัจากกจิกรรมดาํเนินงาน 544,179,148 291,312,521 143,471,009 125,596,260

ภาษเีงนิไดร้บัคนื 66,742,322 500,210,558 55,125,610 89,162,794

ภาษเีงนิไดจ่้าย (270,388,758) (323,864,736) (24,300,400) (19,333,999)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 1,111,015,450 (152,559,909) (452,112,681) (502,290,474)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนระยะสนั (4,810,000,258) (3,885,000,000) (4,160,000,000) (3,390,000,000)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสนั 5,501,950,572 3,870,705,990 4,837,748,852 3,690,369,639

เงนิสดจ่ายใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (210,311,644) (123,000,000) (3,687,100,000) (9,998,000,000)

เงนิสดรบัคนืจากการใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 329,250,000 237,825,000 - 11,848,000,000

เงนิสดรบัจากการลดทุนของเงนิลงทุนเผอืขาย 30,311,147 80,072,458 27,929,206 32,022,600

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผอืขาย 8,900 - - -

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัรว่ม (74,126,794) (349,139,600) - -

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - (2,815,000,000)

เงนิสดจ่ายเพอืสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ (318,649,983) (271,077,495) (6,374,998) -

เงนิสดรบัจากการลดทุนของสว่นไดเ้สยีจากกจิการรว่มคา้ 230,016,000 - 230,016,000 -

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

เงนิสดจ่ายเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (2,201,166,446) (432,621,374) (162,590,119) (139,633,644)

ดอกเบยีจา่ยทถีอืเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (30,877,914) (1,296,629) (2,765,063) -

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

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิมดัจาํการซอืทดีนิ (58,950,000) - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (563,924,150) (395,041,512) (29,824,416) (10,961,233)

ดอกเบยีจา่ยทถีอืเป็นทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (749,693) - (749,693) -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 6,162,354 5,106,916 - 1,518,692

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิไดจ้ากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัย์ - (75,165,445) - -

เงนิปันผลรบัจากกจิกรรมลงทุน 80,427,298 77,716,927 1,468,472,691 1,863,157,953

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (2,179,130,611) 307,432,988 (1,485,237,540) 1,271,474,007

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสนั 6,179,134,859 4,750,000,000 4,479,134,859 2,150,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะสนั (4,120,000,000) (2,720,000,000) (2,920,000,000) (1,520,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 14,500,000 -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - - (644,500,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะยาว 41,031,428 - - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะยาว - (3,999,000,000) - -

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 5,700,000,000 8,300,000,000 5,700,000,000 3,300,000,000

เงนิสดจ่ายในการออกหุน้กู้ (7,039,480) (13,041,911) (7,039,480) (4,072,422)

เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู้ (6,355,000,000) (5,270,000,000) (3,855,000,000) (2,770,000,000)

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

เงนิปันผลจ่าย (1,560,533,324) (1,768,951,051) (1,198,795,953) (1,299,390,159)

เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 15 45 - -

เงนิสดจ่ายแก่สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม (80,000,000) - - -

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 883,456,196 (693,760,987) 3,298,662,124 (760,730,651)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ (184,658,965) (538,887,908) 1,361,311,903 8,452,882

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด (25,388,187) (5,594,010) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 2,962,173,659 1,375,229,054 1,647,489,044 87,620,663

รายการทีมิใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 634,484,042 229,365,310 81,830,282 60,321,483

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์           221,653,454             47,060,730 15,589,194 -

เงนิปันผลคา้งจ่าย 12,681,537 11,109,662 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

   15 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่  จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่1121 หมู่ที ่3 ถนน เทพำรกัษ์ ต ำบลเทพำรกัษ์ อ ำเภอเมอืงสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10270 
 
กำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) คือ กำรให้เช่ำและขำยที่ดิน อำคำร โรงงำน คลังสินค้ำ  
และอสงัหำรมิทรพัยอ์ื่นๆ กำรพฒันำและบรหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย ์ในนิคมอุตสำหกรรมและเขตอุตสำหกรรม กำรบรกิำร
สำธำรณูปโภค สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกำรบริกำรที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ กำรบรกิำรด้ำนดิจิตอล คลงัข้อมูล กำรเชื่อมต่อ
อนิเตอรเ์น็ตและบรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศอื่นๆ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยบำท เวน้แต่ไดร้ะบุ
เป็นอย่ำงอื่น 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบรษิัท เมื่อวันที ่ 
8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 

2   เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง  
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัช ีวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มู ลทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขดัแย้งกันหรอืมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูล 
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำ
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรบัปรุง ซึ่งมี  
ผลบงัคับใช้วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมิน 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใช ้



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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4  กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้มำถือปฏบิตัิตัง้แต่วนัที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้เป็นรำยกำร
ปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทยีบ กลุ่มกจิกำรไดใ้ชว้ธิปีฏบิตัทิีผ่่อนปรน
ส ำหรบัสญัญำทีเ่สรจ็สมบูรณ์แลว้และสญัญำทีม่กีำรเปลีย่นแปลงภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 15 มำถือปฏิบตัิมผีลกระทบต่อวธิปีฏิบตัิทำงบญัชีของกลุ่มกิจกำรที่เป็น
สำระส ำคญัในเรื่องกำรรบัรูร้ำยไดส้ ำหรบัค่ำควำมพรอ้มจ่ำยพลงัไฟฟ้ำของบรษิทัร่วมแห่งหนึ่ง โดยจะรบัรูเ้มื่อไดใ้ห้บรกิำร 
แก่ลูกคำ้ตำมสญัญำแลว้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรบัปรงุ ตำมท่ีไดป้รบัปรงุใหม ่
    
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 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 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 3,788,364,071 (338,107,168) 3,450,256,903 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงจ ำนวนเงินของแต่ละรำยกำรในข้อมูลทำงกำรเงินในงวดปัจจุบันจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงนิเรื่องรำยไดฉ้บบัใหม่เทยีบกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัรำยไดฉ้บบัก่อน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

 จ ำนวนเงินตำม ผลกระทบจำก  
จ ำนวนเงินตำม
มำตรฐำนรำยได ้

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีรำยงำน มำตรฐำนฉบบัท่ี 15 ฉบบัก่อน 
    
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 13,491,853,758 276,993,066 13,768,846,824 
ก ำไรสะสม 7,592,131,404 231,234,933 7,823,366,337 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 3,594,700,309 45,758,133 3,640,458,442 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

 จ ำนวนเงินตำม ผลกระทบจำก  
จ ำนวนเงินตำม
มำตรฐำนรำยได ้

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ท่ีรำยงำน มำตรฐำนฉบบัท่ี 15 ฉบบัก่อน 
    
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 404,118,086 92,331,022 496,449,108 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

 จ ำนวนเงินตำม ผลกระทบจำก  
จ ำนวนเงินตำม
มำตรฐำนรำยได ้

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ท่ีรำยงำน มำตรฐำนฉบบัท่ี 15 ฉบบัก่อน 
    
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 1,469,467,565 276,993,066 1,746,460,631 

 
5   ประมำณกำรทำงบญัชี 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรพัย์และหนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำก
ประมำณกำร 
 

6   ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ซึ่งคอืคณะกรรมกำรบรหิำรของกลุ่มกิจกำรระบุส่วนงำนที่รำยงำนของธุรกิจ 
เพื่อใชใ้นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรโดยจ ำแนกตำมสำยผลติภณัฑแ์ละทีต่ัง้ทำงภูมศิำสตร์ 
 
รำยได้จำกลูกค้ำ 2 รำย (พ.ศ. 2561 : 1 รำย) ของส่วนงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ในประเทศ มีจ ำนวน 2,150.16 ล้ำนบำท  
และ 806.03 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 1,259.02 ลำ้นบำท) 
 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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ขอ้มลูรำยไดแ้ละก ำไรตำมสว่นงำนส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน มดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2562 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธรุกิจ    ธรุกิจ    

 อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 
         
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 796,703,310 2,795,279 150,945,395 231,013,434 31,643,963 - - 1,213,101,381 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 4,612,169,621 - - - - - - 4,612,169,621 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 971,766 - 1,227,315,939 6,756,748 - - - 1,235,044,453 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 5,409,844,697 2,795,279 1,378,261,334 237,770,182 31,643,963 - - 7,060,315,455 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 830,604,883 (430,053) 515,745,760 99,911,782 10,646,414 (981,634) (19,183,861) 1,436,313,291 
รำยไดอ้ื่น 504,309,670 83,066,070 2,478,077 1,176,654 498,341 284 87,391 591,616,487 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (474,735,042) (193,264,433) (28,819,414) (7,540,962) - - - (704,359,851) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 47,892,606 1,428,180,408 - (6,676,055) - 70,606 - 1,469,467,565 
ภำษเีงนิได ้ (119,284,351) (4,590,925) (18,383,209) (32,137,180) (2,881,579) - - (177,277,244) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบังวด 788,787,766 1,312,961,067 471,021,214 54,734,239 8,263,176 (910,744) (19,096,470) 2,615,760,248 
         
ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม        (587,628,784) 
ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่        2,028,131,464 
         
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมส่วนงำน 163,363,274 3,775,515 107,970,825 42,468,765 8,669,929 - 126,372 326,374,680 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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ขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมส่วนงำน มดีงันี้ 
 
 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธรุกิจ    ธรุกิจ    
 อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน         
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนตำมส่วนงำน 23,031,267,456 15,968,202,168 8,810,158,193 908,928,665 596,985,171 60,620,004 1,363,095 49,377,524,752 
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        4,300,842,409 
สนิทรพัยอ์ื่น         
   สนิทรพัยอ์ื่นตำมส่วนงำน 15,708,688,836 398,798,796 690,960,139 92,356,167 421,615,651 47,577,569 67,156,355 17,427,153,513 
   สนิทรพัยอ์ื่นทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        9,276,057,957 
รวมสนิทรพัย ์        80,381,578,631 
หนี้สนิตำมส่วนงำน 11,289,872,553 266,321,146 1,390,557,633 351,098,222 77,076,328 7,851,787 804,646 13,383,582,315 
หนี้สนิทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        33,335,104,650 
รวมหนี้สนิ        46,718,686,965 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธรุกิจ    ธรุกิจ    
 อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน         
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนตำมส่วนงำน 23,503,793,389 16,693,107,000 8,471,046,965 842,997,914 591,937,741 - 981,408 50,103,864,417 
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        4,300,839,326 
สนิทรพัยอ์ื่น         
   สนิทรพัยอ์ื่นตำมส่วนงำน 15,877,922,308 516,934,171 853,763,115 121,419,648 353,742,563 - 57,336,157 17,781,117,962 
   สนิทรพัยอ์ื่นทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        6,159,126,117 
รวมสนิทรพัย ์        78,344,947,822 
หนี้สนิตำมส่วนงำน 18,070,978,239 198,253,889 1,315,417,653 380,395,725 120,856,663 - 1,861,832 20,087,764,001 
หนี้สนิทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        27,243,090,971 
รวมหนี้สนิ        47,330,854,972 
 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีแ่สดงขำ้งตน้น้ี หมำยถงึ สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนนอกเหนือจำกเครื่องมอืทำงกำรเงนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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กลุ่มกิจกำรเปลี่ยนแปลงส่วนงำนทีร่ำยงำน เพื่อใหส้อดคล้องกบัโครงสรำ้งภำยในองค์กรในปัจจุบนั ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไม่ไดป้รบัยอ้นหลงั ขอ้มูลตำมส่วนงำนของปีก่อนเนื่องจำกต้นทุนในกำรจดัท ำขอ้มูล 
สงูเกนิไป ดงันัน้กลุ่มกจิกำรจงึเปิดเผยขอ้มลูตำมส่วนงำนส ำหรบัปีปัจจุบนัตำมเกณฑเ์ดมิเพื่อกำรเปรยีบเทยีบ ดงันี้ 
 
ขอ้มลูรำยไดแ้ละก ำไรตำมส่วนงำนส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธรุกิจ      ธรุกิจ      
 อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ บริษทัโฮลด้ิง รวม อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ บริษทัโฮลด้ิง รวม 
             
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 853,853,556 2,795,279 150,945,395 205,507,151 - 1,213,101,381 928,778,421 - 137,246,411 202,583,865 - 1,268,608,697 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 4,612,169,621 - - - - 4,612,169,621 2,840,258,646 - - - - 2,840,258,646 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 7,728,514 - 1,227,315,939 - - 1,235,044,453 31,518,404 - 1,146,553,469 - - 1,178,071,873 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 5,473,751,691 2,795,279 1,378,261,334 205,507,151 - 7,060,315,455 3,800,555,471 - 1,283,799,880 202,583,865 - 5,286,939,216 
             
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนนิงำน 794,337,916 (430,053) 514,764,126 136,478,950 (8,837,648) 1,436,313,291 728,188,083 (12,776,700) 513,063,490 133,972,547 (2,352,714) 1,360,094,706 
รำยไดอ้ื่น 504,969,813 83,066,070 2,478,361 1,039,280 62,963 591,616,487 314,763,077 134,228,452 7,408,268 531,752 95,804 457,027,353 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (482,276,004) (193,264,433) (28,819,414) - - (704,359,851) (687,879,914) (221,945,038) (34,287,776) - - (944,112,728) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัรว่มและ             
   กำรร่วมคำ้ 41,216,551 1,428,180,408 70,606 - - 1,469,467,565 27,497,119 1,455,938,513 - - - 1,483,435,632 
ภำษเีงนิได ้ (121,913,803) (4,590,925) (18,383,209) (32,389,307) - (177,277,244) (111,036,648) (17,289,690) (28,732,849) (30,084,594) - (187,143,781) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบังวด 736,334,473 1,312,961,067 470,110,470 105,128,923 (8,774,685) 2,615,760,248 271,531,717 1,338,155,537 457,451,133 104,419,705 (2,256,910) 2,169,301,182 
ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยี             
   ทีไ่ม่มอี ำนำจควบคมุ      (587,628,784)      (723,329,847) 
ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจ้ำของ             
   ของบรษิทัใหญ่      2,028,131,464      1,445,971,335 
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ขอ้มลูค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมส่วนงำนส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธรุกิจ      ธรุกิจ      
 อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ บริษทัโฮลด้ิง รวม อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ บริษทัโฮลด้ิง รวม 
             
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
   ตำมส่วนงำน 197,517,583 3,775,515 107,970,825 17,110,757 - 326,374,680 245,918,568 648,801 99,852,279 12,477,798 - 358,897,446 
ค่ำเสื่อมรำคำทีไ่ม่ไดปั้นสว่น      -      6,876,145 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยทีไ่ม่ไดปั้นสว่น      -      4,990,590 
รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย      326,374,680      370,764,181 

 
 
 
 
 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
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7 มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่มูลค่ำยุติธรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
เงนิลงทุนระยะสัน้ 125,275,905 806,395,471 90,317,016 758,644,409 
เงนิลงทุนเผื่อขำย 7,842,066,954 4,782,610,770 6,803,492,030 4,076,036,281 
รวม 7,967,342,859 5,589,006,241 6,893,809,046 4,834,680,690 
 

8   ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรค้ำซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้  
ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 273,392,620 265,154,519 17,954,845 17,783,384 
3 - 6 เดอืน 8,449,644 19,283,723 6,253,476 25,661 
6 - 12 เดอืน 5,850,087 6,068,485 1,818,518 9,539 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 34,203,518 14,187,431 1,083,786 1,138,126 
 321,895,869 304,694,158 27,110,625 18,956,710 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (24,454,837) (23,305,831) - - 
รวม 297,441,032 281,388,327 27,110,625 18,956,710 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
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9  ต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยร์ะหว่ำงงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 13,364,418,778 - 
เพิม่ขึน้ 1,199,862,438 - 
โอนไปอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 11)  (303,528,890) - 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (14,658,282) - 
รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำย (1,299,142,034) - 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 12,946,952,010 - 
 
กลุ่มกจิกำรไดโ้อนตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยไ์ปอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน เนื่องจำกมกีำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน 
 
ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรพัย์จ ำนวน 1,534.30 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561 : 1,348.32 ล้ำนบำท) ได้น ำไปวำงเป็น
หลกัประกนัวงเงนิกู ้
 

10   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 
ในระหว่ำงงวด ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดอ้นุมตัิกำรขำยสนิทรพัย์และหนี้สนิจ ำนวน 7 โครงกำร (พ.ศ. 2561 : 3 โครงกำร) 
ซึง่ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อืไวเ้พื่อขำย 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ในระหว่ำงงวด ผูบ้รหิำรของบรษิทัไดอ้นุมตักิำรขำยสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิจ ำนวน 1 โครงกำร (พ.ศ. 2561 : 1 โครงกำร) ซึง่ได้
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อืไวเ้พื่อขำย 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 1,101,231,221 - 460,138,327 - 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 56,597 - 56,597 - 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 50,615,827 - 46,664,540 - 
รวมสนิทรพัย ์ 1,151,903,645 - 506,859,464 - 
     
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว 38,725,894 - 12,166,528 - 
รวมหนี้สนิ 38,725,894 - 12,166,528 - 
 

11   อสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ - สุทธิ 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนระหว่ำงงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 10,076,104,615 4,952,349,349 
เพิม่ขึน้ 2,265,743,962 156,597,816 
จ ำหน่ำย (1,937,850,318) (1,937,850,318) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (86,510,704) (35,230,377) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (8,691,850) - 
โอนจำกตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์(หมำยเหตุ 9) 303,528,890 - 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 10) (1,101,231,221) (460,138,327) 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 9,511,093,374 2,675,728,143 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 1,170.98 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำเช่ำ 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 386.26 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำเช่ำ 
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12   รำยได้รอกำรตดับญัชี 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของรำยไดร้อกำรตดับญัชรีะหว่ำงงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
   
ยอดตน้งวด 4,571,542,145 2,529,702,070 
เพิม่ขึน้ 1,686,053 - 
รบัรูร้ำยได ้ (2,234,425,385) (2,136,615,303) 
ยอดสิน้งวด 2,338,802,813 393,086,767 
 
เมื่อวนัที่ 6 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2558 บรษิัทจ ำหน่ำยทรพัย์สนิให้แก่ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำ
ดบับลวิเอชเอ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ แต่ยงัคงมภีำระค่ำใชจ้่ำยในอนำคตตำมสญัญำรบัประกนัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำ 
ซึ่งพจิำรณำว่ำควำมเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นีัยส ำคญัยงัไม่ไดโ้อนไปยงัผูซ้ื้ อ บรษิทัจงึบนัทกึรำยกำรดงักล่ำว เป็นรำยได้ 
รอกำรตดับญัช ีต่อมำในระหว่ำงงวด พ.ศ. 2562 บรษิทัพจิำรณำทบทวนภำระค่ำใชจ้่ำยในอนำคตตำมสญัญำรบัประกนัก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนคงเหลอื พบว่ำควำมเสีย่งและผลตอบแทนทีม่อียู่ไม่มนีัยส ำคญัแล้ว บรษิัทจงึกลบัรำยกำรรำยไดร้อกำร  
ตดับญัชจี ำนวน 2,100.61 ลำ้นบำท เขำ้งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ในงวดนี้ 
 

13 ทุนเรือนหุ้น 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของทุนเรอืนหุน้ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 

ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น

สำมญั 
 หุ้น บำท บำท 
    
ยอดตน้งวด 14,334,267,169 1,433,426,717 12,438,534,575 
กำรเพิม่ทุนจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 374,831,283 37,483,128 1,495,448,207 
ยอดสิน้งวด 14,709,098,452 1,470,909,845 13,933,982,782 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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14   ใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมญั 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของใบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญัส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 หน่วย บำท 
   
ยอดตน้งวด 115,669,514 795,398,351 
กำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ (36,606,049) (251,720,527) 
ยอดสิน้งวด 79,063,465 543,677,824 
 

15  เงินปันผล 
 
ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมื่อวนัที ่29 เมษำยน พ.ศ. 2562 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลในอตัรำ 
0.0833 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,198.80 ลำ้นบำท บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลเมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมื่อวนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2561 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลในอตัรำ 
0.0907 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,299.39 ล้ำนบำท บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลเมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
และทีป่ระชุมไดอ้นุมตัใิหจ้ดัสรรเงนิก ำไรสุทธเิพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพิม่เตมิ จ ำนวน 344,302 บำท 
 

16 ภำระผกูพนัและเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
16.1 ภำระผกูพนัรำยจำ่ยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึง่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ซื้อขำยทีด่นิ 928,988,000 693,278,600 - - 
ก่อสรำ้งคลงัสนิคำ้และอำคำร     
   ส ำนักงำน 1,865,211,540 621,914,989 1,776,644,683 340,589,502 
ก่อสรำ้งโรงงำนส ำเรจ็รปูและระบบ     
   สำธำรณูปโภค 529,244,539 314,252,646 - - 
รวม 3,323,444,079 1,629,446,235 1,776,644,683 340,589,502 

 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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16.2 สญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได้ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 

 

ภำระผกูพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรจ่ำยค่ำเช่ำภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีย่กเลกิไม่ไดม้ดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ภำยใน 1 ปี 51,171,688 51,941,294 3,642,136 3,619,516 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 101,943,263 108,369,609 15,022,816 14,867,051 
เกนิกว่ำ 5 ปี 121,706,860 141,487,601 49,968,661 52,659,063 
รวม 274,821,811 301,798,504 68,633,613 71,145,630 

 

16.3 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 
 

ธนำคำรไดอ้อกหนังสอืค ้ำประกนัในนำมบรษิทัและกลุ่มกจิกำรดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

สกลุเงินบำท     
ระบบสำธำรณูปโภค 28,427,237 27,937,630 5,375,330 6,943,530 
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง 
   ประเทศไทย 499,606,025 336,506,951 - - 
กำรปฏบิตัติำมสญัญำกบั 
   กลุ่มพลงังำน 142,419,163 257,962,476 - - 
กำรขอรบัเงนิคนืภำษกี่อน 
   กำรตรวจแลว้เสรจ็ 528,309,815 473,184,205 134,375,885 79,250,275 
อื่นๆ 157,983,175 151,583,175 5,856,845 11,856,845 
รวม 1,356,745,415 1,247,174,437 145,608,060 98,050,650 
สกลุเงินเหรียญสหรฐั     
กำรปฏบิตัติำมสญัญำกบั 
   กลุ่มพลงังำน 3,888,253 7,721,436 - - 
รวม 3,888,253 7,721,436 - - 
 

16.4 กำรค ำ้ประกนัอ่ืน 
 

บรษิทัค ้ำประกนักำรท ำสญัญำเช่ำซื้อของกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ซึง่มยีอดคงเหลอืรวม 218.69 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 : 237.58 ลำ้นบำท) 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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17 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัทประกอบด้วยบรษิัท ดบับลวิเอชเอ โฮลดิ้ง จ ำกดั  ตระกูลอนันตประยูรและตระกูลจำรุกรสกุล 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 44.12 จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 55.88 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
17.1 รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บริษทัย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรบรหิำร   - 2,284,800 840,000 
ดอกเบีย้รบั - - 63,356,358 9,734,590 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำร - - 1,150,250 1,156,144 
ดอกเบีย้จ่ำย - - 2,136,447 1,905,849 
ค่ำเช่ำจ่ำย - - 143,159 - 
     

บริษทัร่วม     
รำยไดธุ้รกจิน ้ำ 55,428,758 49,145,166 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 11,271,209 53,053,545 - - 
รำยไดอ้ื่น 5,051,846 26,881 - - 
รำยไดค้่ำนำยหน้ำและกำรบรหิำร 5,340,878 2,078,213 - - 
ดอกเบีย้รบั 7,380,827 12,407,216 - - 
     

กำรร่วมค้ำ     
รำยไดธุ้รกจิน ้ำ 263,730 32,160 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 1,575,903 1,042,288 - - 
รำยไดอ้ื่น 260,176 - - - 
รำยไดค้่ำนำยหน้ำและกำรบรหิำร 3,324,301 3,665,355 2,754,495 3,377,855 
ดอกเบีย้รบั 3,394,689 242,325 - 242,325 
     

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
ดอกเบีย้รบั 51,644 83,425 - - 
ค่ำเช่ำจ่ำย 3,049,971 3,048,007 2,611,612 2,609,647 

 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
บริษทัย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรบรหิำร - - 6,854,400 2,520,000 
รำยไดค้่ำเช่ำ - - - 81,600 
รำยไดเ้งนิปันผล - - 1,421,041,762 1,863,157,953 
ดอกเบีย้รบั - - 141,482,496 58,882,343 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำร - - 3,494,383 2,041,751 
ดอกเบีย้จ่ำย - - 6,005,816 8,262,529 
ค่ำเช่ำจ่ำย - - 443,415 - 
     
บริษทัร่วม     
รำยไดธุ้รกจิน ้ำ 161,658,397 141,561,802 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 36,825,642 68,124,130 - - 
รำยไดอ้ื่น 15,319,822 64,196 - - 
รำยไดค้่ำนำยหน้ำและกำรบรหิำร 13,244,358 5,648,245 - - 
ดอกเบีย้รบั 28,794,377 41,884,698 - - 
     
กำรร่วมค้ำ     
รำยไดธุ้รกจิน ้ำ 5,633,750 51,270 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 11,808,270 3,010,767 - - 
รำยไดอ้ื่น 730,814 - - - 
รำยไดค้่ำนำยหน้ำและกำรบรหิำร 9,385,228 10,859,766 8,195,172 10,284,766 
ดอกเบีย้รบั 8,015,932 1,098,611 - 713,806 
     
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
ดอกเบีย้รบั 694,411 83,425 - - 
ค่ำเช่ำจ่ำย 9,149,913 9,144,019 7,834,836 7,828,942 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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17.2 ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ลูกหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 174,683,985 34,057,676 
บรษิทัร่วม 41,544,228 66,384,459 - - 
กำรร่วมคำ้ 5,709,709 844,893 193,899 - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 123,151 - - 
รวม 47,253,937 67,352,503 174,877,884 34,057,676 
     
เจ้ำหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 4,454,829 5,598,176 
กำรร่วมคำ้ - 314 - 314 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,024,192 3,342,924 905,079 905,079 
รวม 1,024,192 3,343,238 5,359,908 6,503,569 
 

17.3 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 
ผู้บริหำรส ำคัญของกิจกำร รวมถึงกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำที่ในระดับบริหำรหรือไม่) คณ ะผู้บริหำรระดับสูง 
ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ 
   ระยะสัน้อื่น 

 
90,331,390 

 
88,791,017 

 
20,101,963 

 
20,278,919 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,629,508 2,852,470 826,278 1,209,290 
รวม 92,960,898 91,643,487 20,928,241 21,488,209 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ 
   ระยะสัน้อื่น 

 
276,864,713 

 
269,320,518 

 
60,598,827 

 
54,070,785 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 14,370,412 8,557,414 2,478,832 3,627,870 
รวม 291,235,125 277,877,932 63,077,659 57,698,655 

 
18   เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท Duong River Surface Water Plant Joint Stock 
Company ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำในประเทศเวียดนำม จ ำนวน 33,986,774หุ้น ซึ่งคิดเป็นสดัส่วน  
รอ้ยละ 34 โดยช ำระเงนิบำงส่วนจ ำนวน 1,131,759,574,200 ดองเวยีดนำม 
 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมครัง้ที่ 7/2019 ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวน 
0.0815 บำทต่อหุน้ โดยจะจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่6 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไม่ไดร้บัรูก้ำรประกำศจ่ำยเงนิปันผล
ดงักล่ำวเป็นหนี้สนิในรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ 
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