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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้เหน็ว่ำงบกำรเงนิรวมของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิกำร) และ  
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบรษิัทแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบรษิัท ณ วนัที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำร
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของเจำ้ของเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรซึง่รวมถงึหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอสิระจำก
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่ก ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนพระบรมรำชูปถมัภ์ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิตำมควำมรบัผดิชอบ  
ด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รบัเพียงพอและ
เหมำะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 



แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 
 
 

 
ความมีสาระส าคญั 
 

ขอบเขตของกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ก ำหนดตำมควำมมสีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ก ำหนดแผนกำรตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมัน่ 
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญั กำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอำจเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด กำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิจะถูกพจิำรณำว่ำมสีำระส ำคญัถ้ำกำรแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งหรอืทุกรำยกำรโดยรวม จะสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำมอีทิธพิลต่อ
กำรตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวม 
 
ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำควำมมีสำระส ำคญัตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ โดยก ำหนดควำมมีสำระส ำคญัโดยรวมส ำหรบั 
งบกำรเงนิรวมเป็นจ ำนวนเงนิตำมเกณฑด์งัที่อธบิำยไวใ้นตำรำง ขำ้พเจำ้ใชค้วำมมสีำระส ำคญัและพจิำรณำปัจจยัเชงิคุณภำพใน
กำรก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบ รวมถงึลกัษณะ ชว่งเวลำ และขอบเขตของวธิกีำรตรวจสอบ และเพือ่ประเมนิผลกระทบของกำร
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ ทัง้ในแงข่องแต่ละรำยกำรและผลรวมของทุกรำยกำรต่องบกำรเงนิโดยรวม 
 

ความมีสาระส าคญั 
 

ความมีสาระส าคัญโดยรวมส าหรับงบการเงินรวมเท่ากับ 217 ล้านบาท ซ่ึงเป็น 
ร้อยละ 5 ของก าไรก่อนภาษีเงินไดข้องกลุ่มกิจการ 
 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการโดยมุ่งเนน้ตรวจสอบ
กิจการท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 96 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้
ของกลุ่มกิจการ และเป็นร้อยละ 98 ของสินทรัพยร์วมของกลุ่มกิจการ 
 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ได้ก าหนดการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบ 



ความมีสาระส าคญัโดยรวมส าหรบั 
งบการเงินรวม 

217 ลำ้นบำท 

วิธีการก าหนดความมีสาระส าคญั รอ้ยละ 5 ของก ำไรก่อนภำษเีงนิไดข้องกลุ่มกจิกำร 

เหตุผลในการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการ
ก าหนด 
ความมีสาระส าคญั 
  

ข้ำพเจ้ำเลือกใช้ก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงในกำรก ำหนดควำมมี
สำระส ำคญัเนื่องจำกกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรก ำหนดจำกก ำไร
ก่อนภำษีเงนิได ้โดยปกตขิอ้มูลอ้ำงองิรอ้ยละ 5 นี้เป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไป ซึ่งใชใ้น
กำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบและไม่มรีำยกำรที่ผิดปกติที่ส ำคญัที่ต้องปรบัปรุงข้อมูล
อำ้งองินี้  

 
ขำ้พเจำ้ไดต้กลงกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้จะรำยงำนกำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิทีพ่บระหว่ำงกำรตรวจสอบ 
ของขำ้พเจำ้ ซึง่มจี ำนวนเงนิทีม่ำกกวำ่ 21.7 ลำ้นบำท 
 
วิธีการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

ข้ำพเจ้ำก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบเพื่อปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอ เพี่อให้ข้ำพเจ้ำแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงนิรวมของ 
กลุ่มกิจกำร โดยขำ้พเจ้ำพจิำรณำถึงโครงสร้ำงของกลุ่มกจิกำร กระบวนกำรและกำรควบคุมทำงด้ำนบญัช ีและอุตสำหกรรมของ 
กลุ่มกจิกำรทีด่ ำเนินกำรอยู ่
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชพีของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั  ข้ำพเจ้ำได้ระบุเรื่อง กำรประเมนิกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม  
เป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบและไดน้ ำเรือ่งนี้มำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ทัง้นี้ ขำ้พเจำ้ไมไ่ดแ้สดงควำมเหน็แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรือ่งนี้  
 
 



เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 
ตำมทีแ่สดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 17 ค่ำควำม
นิยมมูลค่ำ 17,575 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรซื้อธุรกิจพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย ์ธุรกจิพลงังำนและธุรกจิน ้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรได้ทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี 
ตำมนโยบำยกำรบัญชีเกี่ยวกับค่ำควำมนิยม ดังที่กล่ำว 
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ  2.15 ซึ่ งเป็นไป 
ตำมข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทยฉบับที่ 36  
เรือ่ง กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์
 
ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบัเรื่องนี้ เนื่องจำกมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะ
ได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งรวม 
ค่ำควำมนิยม จ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรในกำร
ประมำณกำรขอ้มูลในอนำคต มูลค่ำยุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุน
ในกำรจ ำหน่ำยค ำนวณ โดยใช้เทคนิคมูลค่ำปัจจุบัน  
ข้อสมมติที่ส ำคญัที่ใช้ ได้แก่  อตัรำกำรเติบโตของรำยได ้
ก ำไรขัน้ตน้ และอตัรำคดิลด 
 
ผู้บริหำรสรุปผลว่ำไม่มีกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 
เนื่องจำกมลูคำ่ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืสงูกวำ่มลูคำ่ตำมบญัช ี
 

 

 
 
ขำ้พเจำ้ไดส้อบถำมผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำร เพื่อท ำควำมเขำ้ใจ
วธิกีำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงนิสดในอนำคต 
 
ขำ้พเจำ้ไดส้อบถำมผูบ้รหิำรในเชงิทดสอบเพื่อประเมนิเกีย่วกบั
ควำมสมเหตุสมผลของขอ้สมมตเิกีย่วกบั 
• อัตรำกำรเติบโตของรำยได้และก ำไรขัน้ต้น โดยอ้ำงอิง

ขอ้มูลตำมสญัญำระยะยำวทีม่ผีลบงัคบัใช้จรงิในปัจจุบนัซึ่ง
ครอบคลุมระยะเวลำในอนำคต ร่วมกับกำรวิเครำะห์
แนวโน้มขอ้มลูในอดตีและแผนธุรกจิในอนำคต 

• อัตรำคิดลดซึ่งใช้วิธีต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย โดยอ้ำงอิง 
จำกผลประกอบกำรล่ำสุดและเปรียบเทียบกับข้อมูล 
ในอุตสำหกรรมเดยีวกนั 

 
นอกจำกนี้ ขำ้พเจำ้ไดท้ดสอบกำรค ำนวณตวัเลขส ำคญัทีไ่ดจ้ำก
กำรประมำณกำรตำมข้อสมมติข้ำงต้น เพื่อค ำนวณมูลค่ำ 
ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนื และเปรยีบเทยีบกบัรำคำตำมบญัช ี
 
จำกวิธีกำรตรวจสอบข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำพบว่ำข้อสมมติที่ส ำคญั
ดงักล่ำวถูกน ำมำใชใ้นระดบัทีส่อดคล้องกบัขอ้มูลทำงกำรตลำด
และอุตสำหกรรม 
 



ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมกำรเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงั
วนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำวำ่ขอ้มลู
อื่นมคีวำมขดัแยง้ทีม่สีำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หรอืกบัควำมรูท้ีไ่ดร้บัจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
หรอืปรำกฏวำ่ขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขำ้พเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปได้ว่ำมกีำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั  ขำ้พเจำ้ต้อง
สือ่สำรเรือ่งดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมกำรมหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อให้สำมำรถจดัท ำ 
งบกำรเงนิรวมและ งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำร
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร กรรมกำรรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
ในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี ำหรบั
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมกำรมีควำมตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจกำรและบริษัท หรือหยุดด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำที่ช่วยกรรมกำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร 
และบรษิทั 



ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และ
เสนอรำยงำนของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่ อมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชจีะสำมำรถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนั
เป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  และถือว่ำมีสำระส ำคัญ 
เมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้  
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต และสงสยัเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำร ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตัิงำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม
เสี่ยงเหล่ำนัน้ และได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
ขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกีย่วกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล 
กำรแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีก่รรมกำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัช ีและกำรเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรมกำร  

• สรุปเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่
ไดร้บั และประเมนิว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมคีวำม
ไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึกำรเปิดเผยขอ้มลูใน
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรำยงำนของผู้สอบบญัชขีอง
ขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิกำรและบรษิทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่อง  

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนื้อหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูล
ว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกต้อง
ตำมทีค่วรหรอืไม ่ 

• ไดร้บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่หมำะสมอย่ำงเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทำงกำรเงนิของกจิกำรภำยในกลุ่มหรือกจิกรรมทำง
ธุรกจิภำยในกลุ่มกจิกำรเพื่อแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิรวม ขำ้พเจำ้รบัผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล
และกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้  

 



ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส ำคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้ 
วำงแผนไว้ ประเดน็ที่มนีัยส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบและขอ้บกพร่องที่มนีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน  หำกขำ้พเจ้ำ 
ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัควำมสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขำ้พเจำ้เชื่อว่ำมเีหตุผลทีบุ่คคลภำยนอก
อำจพจิำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 
 
จำกเรื่องที่สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้พจิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของ 
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ 
ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำง  
สมเหตุผลวำ่จะมผีลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสือ่สำรดงักล่ำว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
ชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3760 
กรุงเทพมหำนคร 
28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 2,680,759,857 3,172,220,811 867,539,934 286,177,141

เงนิลงทุนระยะสัน้ 8 247,139,641 806,395,471 212,057,400 758,644,409

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 9 920,844,308 408,665,593 237,335,130 57,051,441

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 33 283,490,552 854,550,500 8,001,150,000 3,821,900,000

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 10 12,788,565,570 13,364,418,778 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 440,650,247 409,665,242 77,136,975 56,188,022

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 17,361,450,175 19,015,916,395 9,395,219,439 4,979,961,013

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนเผือ่ขาย 11 7,888,354,491 4,782,610,770 6,960,460,043 4,076,036,281

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 15,475,998,867 14,316,618,243 - -

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

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 12 2,405,534,065 2,136,761,665 1,014,808,998 1,238,450,000

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - สทุธิ 14 555,340,519 480,713,206 - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สทุธิ 15 10,322,948,323 10,076,104,615 2,768,250,543 4,952,349,349

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 16 5,358,743,048 4,635,158,285 173,685,931 109,986,529

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

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

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 18 116,590,082 141,716,914 - 24,779,232

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,085,165,671 1,065,642,114 59,834,934 91,076,568

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 64,902,380,681 59,329,031,427 37,294,631,256 36,810,268,766

รวมสินทรพัย ์ 82,263,830,856 78,344,947,822 46,689,850,695 41,790,229,779

กรรมการ  ______________________________      กรรมการ  ______________________________ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูร้ะยะสัน้ 19 4,410,819,143 1,615,980,331 2,645,819,143 1,315,980,331

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 20 3,361,704,447 2,776,959,451 1,200,598,412 500,556,584

เงนิกูร้ะยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 124,729,533 - - -

หุน้กูท้ีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 9,534,908,490 4,505,013,365 5,536,530,961 3,854,033,372

รายไดร้อการตดับญัชทีีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 22 90,721,022 135,382,829 36,971,363 10,809,594

เงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 33 - - 698,400,000 672,900,000

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 129,897,848 96,390,869 - -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 184,340,732 115,473,406 87,701,205 25,696,449

รวมหนี้สินหมนุเวียน 17,837,121,215 9,245,200,251 10,206,021,084 6,379,976,330

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูร้ะยะยาว 19 1,374,343,972 - - -

หุน้กู้ 21 23,779,475,392 30,259,458,270 14,229,603,659 14,066,066,534

รายไดร้อการตดับญัชี 22 2,447,391,667 4,436,159,316 583,567,270 2,518,892,476

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 18 3,083,725,993 2,622,177,318 475,722,925 -

เงนิมดัจาํจากสญัญาเชา่ระยะยาว 216,068,275 191,813,404 17,282,134 26,080,862

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 150,638,378 140,353,043 44,322,897 41,612,279

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 274,484,783 435,693,370 923,721 97,498,348

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 31,326,128,460 38,085,654,721 15,351,422,606 16,750,150,499

รวมหนี้สิน 49,163,249,675 47,330,854,972 25,557,443,690 23,130,126,829

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 24

หุน้สามญั จาํนวน 15,677,730,186 หุน้

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

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 14,709,098,452 หุน้ 

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

หุน้สามญั จาํนวน 14,334,267,169 หุน้ 

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 24 13,933,982,782 12,438,534,575 13,933,982,782 12,438,534,575

ใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 25 543,677,824 795,398,351 543,677,824 795,398,351

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 7,594,468,019 8,471,392,437 2,646,038,084 3,186,942,678

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 27 5,604,954,365 3,757,338,297 2,178,845,206 446,847,365

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของ

ของบริษทัใหญ่ 29,477,631,237 27,225,728,779 21,132,407,005 18,660,102,950

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 3,622,949,944 3,788,364,071 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 33,100,581,181 31,014,092,850 21,132,407,005 18,660,102,950

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 82,263,830,856 78,344,947,822 46,689,850,695 41,790,229,779

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 1,658,270,133 1,709,348,787 249,041,643 427,099,819

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 7,156,371,696 5,130,456,377 2,950,175,774 829,934,016

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 1,648,363,009 1,569,946,252 - -

ตน้ทุนจากการใหเ้ชา่และบรกิาร (802,293,832) (891,609,721) (119,496,714) (266,109,587)

ตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (4,654,519,116) (2,838,688,694) (2,446,151,548) (495,875,089)

ตน้ทุนจากการขายสนิคา้ (943,992,125) (901,482,313) - -

กาํไรข ัน้ต้น 4,062,199,765 3,777,970,688 633,569,155 495,049,159

รายไดอ้ื่น 977,110,343 669,832,511 2,443,282,128 2,657,872,292

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (325,609,346) (231,124,199) - -

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (1,405,234,821) (1,376,636,436) (401,236,310) (368,302,597)

ตน้ทุนทางการเงนิ 28 (986,383,371) (1,179,334,097) (751,435,340) (676,209,386)

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 1,945,693,061 2,542,619,585 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 4,267,775,631 4,203,328,052 1,924,179,633 2,108,409,468

ภาษเีงนิได้ 30 (305,062,398) (325,240,934) (67,502,696) 37,379,204

กาํไรสาํหรบัปี 3,962,713,233 3,878,087,118 1,856,676,937 2,145,788,672

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 38,579,881 - 12,922,189 -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 18 (7,715,976) - (2,584,438) -

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 30,863,905 - 10,337,751 -

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุน 8, 11 2,376,142,864 448,844,816 2,152,075,113 543,238,557

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (79,398,255) (21,896,300) - -

สว่นแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของบรษิทัรว่มและ

การรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (12,418,877) (1,177,960) - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (475,228,573) (89,768,963) (430,415,023) (108,647,711)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 1,809,097,159 336,001,593 1,721,660,090 434,590,846

กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 1,839,961,064 336,001,593 1,731,997,841 434,590,846

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 5,802,674,297 4,214,088,711 3,588,674,778 2,580,379,518

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 3,229,253,657 2,906,809,574 1,856,676,937 2,145,788,672

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 733,459,576 971,277,544 - -

3,962,713,233 3,878,087,118 1,856,676,937 2,145,788,672

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 5,076,869,725 3,243,291,459 3,588,674,778 2,580,379,518

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 725,804,572 970,797,252 - -

5,802,674,297 4,214,088,711 3,588,674,778 2,580,379,518

กาํไรต่อหุ้น 31

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.2220 0.2029 0.1276 0.1497

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 0.2192 0.2001 0.1260 0.1477

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

12



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

การวดัม ูล ส่วนแบง่

ค่าใหม่ของ กาํไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลง รวม

ใบสาํคญั จดัสรรแล้ว - ภาระผกูพนั เบด็เสรจ็อื่นของ ส่วนได้เสีย ส่วนของผ ูเ้ป็น ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทุน ทุนสาํรองตาม การแปลงค่า ผลประโยชน์ บริษทัร ่วมและ ของบริษทัใหญ่ เจ้าของของ ที่ไม ่ม ีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ซื้อหุ้นสามญั จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม ่ได้จดัสรร เงินลงทุน งบการเงิน พนักงาน การร่วมค้า ในบริษทัย่อย บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 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

การเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 24, 25 1,183,685 47,224,969 (7,949,121) - - - - - - - - 40,459,533 - 40,459,533

การเพิม่ทุนของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 45 45

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 26 - - - - 344,302 (344,302) - - - - - - - -

เงนิปันผลจ่าย 26 - - - - - (1,299,390,159) - - - - - (1,299,390,159) - (1,299,390,159)

การเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีของ

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

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัยอ่ยแก่

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคมุ - - - - - - - - - - - - (474,472,533) (474,472,533)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - 2,906,809,574 359,075,853 (21,769,396) - (824,572) - 3,243,291,459 970,797,252 4,214,088,711

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

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

ยอดคงเหลือที่ปรบัปรงุแล ้ว 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

การเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 24, 25 37,483,128 1,495,448,207 (251,720,527) - - - - - - - - 1,281,210,808 - 1,281,210,808

เงนิปันผลจ่าย 26 - - - - - (2,397,581,531) - - - - - (2,397,581,531) - (2,397,581,531)

การเพิม่ทุนของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 15 15

การลดทุนของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - (80,000,000) (80,000,000)

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัยอ่ยแก่

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคมุ - - - - - - - - - - - - (473,111,546) (473,111,546)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - 3,229,253,657 1,898,307,872 (71,820,299) 29,695,101 (8,566,606) - 5,076,869,725 725,804,572 5,802,674,297

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562 1,470,909,845 13,933,982,782 543,677,824 172,861,100 156,777,302 7,594,468,019 2,189,504,442 (162,794,681) 35,993,188 (26,146,562) 3,568,397,978 29,477,631,237 3,622,949,944 33,100,581,181

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

กาํไรสะสม

13



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ใบสาํคญั จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหม่

ทนุที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทนุ ทนุสาํรองตาม ของภาระผกูพนัผล รวมส่วนของ

ชาํระแล ้ว หุ้นสามญั ซื้อห ุ้นสามญั จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร เงินลงทนุ ประโยชน์พนักงาน เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 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

การเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธติาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 24, 25 1,183,685 47,224,969 (7,949,121) - - - - - 40,459,533

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

เงนิปันผลจ่าย 26 - - - - - (1,299,390,159) - - (1,299,390,159)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - 2,145,788,672 434,590,846 - 2,580,379,518

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

การเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธติาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 24, 25 37,483,128 1,495,448,207 (251,720,527) - - - - - 1,281,210,808

เงนิปันผลจ่าย 26 - - - - - (2,397,581,531) - - (2,397,581,531)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - 1,856,676,937 1,721,660,090 10,337,751 3,588,674,778

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562 1,470,909,845 13,933,982,782 543,677,824 202,175,962 156,777,302 2,646,038,084 2,175,089,488 3,755,718 21,132,407,005

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 4,267,775,631 4,203,328,052 1,924,179,633 2,108,409,468

รายการปรบัปรุง

(กลบัรายการ)คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 3,891,611 (9,569,495) - -

คา่เสือ่มราคา 15, 16 444,321,454 484,254,855 44,462,434 130,070,987

คา่ตดัจาํหน่าย 15,386,568 12,729,056 1,642,198 4,568,139

ตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - 331,132

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ (13,612,091) (13,000,628) (12,454,000) (11,987,553)

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขาย (7,625) - - -

กําไรจากการปรบัปรุงมลูคา่ของเงนิลงทุนเผื่อขาย

จากการควบกจิการ 11 - (142,980) - -

กําไรจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (787,226,223) (1,227,419,668) (504,024,226) (334,058,927)

กําไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (3,627,948) (6,711,062) - (2,799,065)

ตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 13,872,688 13,872,688 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 49,097,425 22,708,854 15,632,807 7,301,467

รายไดด้อกเบีย้ (76,206,653) (82,556,663) (230,693,648) (92,538,382)

รายไดเ้งนิปันผล (402,306,099) (288,971,841) (1,952,002,636) (2,484,660,724)

ตน้ทุนทางการเงนิ 28 986,383,371 1,179,334,097 751,435,340 676,209,386

สว่นแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (1,945,693,061) (2,542,619,585) - -

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในการดาํเนินงาน

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 17,077,177 (31,244,338) 1,321,021 (9,535,383)

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 202,183,660 572,394,181 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (72,604,222) 23,474,115 (1,962,160) 4,232,035

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 86,747,608 (565,462,639) (1,187,021) (24,818,990)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (76,378,889) (295,855,132) 44,195,379 (82,991,903)

รายไดร้อการตดับญัชี (142,958,976) (265,265,268) (18,692,957) (147,283,552)

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 68,867,323 (45,668,800) 62,004,756 (29,743,010)

เงนิมดัจาํจากสญัญาเช่าระยะยาว 25,020,487 5,916,976 (8,798,728) (12,830,075)

จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (232,209) - - -

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (161,208,587) (97,767,750) (96,574,627) (13,264,409)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,498,562,420 1,045,757,025 18,483,565 (315,389,359)

ดอกเบีย้รบั 71,271,831 78,818,466 49,088,938 61,074,906

ดอกเบีย้จา่ย (1,372,044,979) (1,536,117,295) (709,862,206) (613,782,505)

เงนิปันผลรบัจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,084,007,951 704,780,320 238,347,532 209,004,913

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

ภาษเีงนิไดจ้า่ย (301,370,625) (370,785,869) (36,417,403) (30,350,611)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 2,047,168,920 422,663,205 (385,233,964) (600,279,862)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้เงนิลงทุนระยะสัน้ 8 (6,540,010,232) (6,000,647,175) (5,890,000,000) (5,305,000,000)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ 7,112,809,529 5,776,273,296 6,448,607,809 5,105,369,639

เงนิสดจา่ยใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (230,490,552) (176,000,000) (4,788,500,000) (13,049,900,000)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 801,550,500 353,214,500 609,250,000 12,310,000,000

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้เงนิลงทุนเผื่อขาย (767,166,036) (439,676,100) (767,166,036) (439,676,100)

เงนิสดรบัจากการลดทุนของเงนิลงทุนเผื่อขาย 11 37,632,528 105,938,370 35,250,587 37,757,950

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขาย 8,900 - - -

เงนิสดจา่ยเพื่อลงทุนในบรษิทัร่วม (2,525,362,094) (432,422,900) - -

เงนิสดจา่ยเพื่อลงทุนในบรษิทัย่อย - - - (2,815,000,000)

เงนิสดจา่ยเพื่อสว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ (324,949,991) (418,077,495) (6,374,998) -

เงนิสดรบัจากการลดทุนของสว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ 230,016,000 - 230,016,000 -

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 14 (88,500,000) (211,500,000) - -

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (2,706,381,007) (1,431,653,622) (246,953,928) (119,652,731)

ดอกเบีย้จา่ยทีถ่อืเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 15 (35,476,269) (2,302,046) (3,559,412) (558,355)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 1,707,084,490 3,455,340,691 1,059,533,149 920,225,007

เงนิสดจา่ยเพื่อเงนิมดัจาํการซือ้ทีด่นิ (126,841,350) (25,464,000) - -

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (1,040,613,192) (514,397,714) (53,395,554) (23,795,940)

ดอกเบีย้จา่ยทีถ่อืเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (965,065) (151,387) (965,064) (151,387)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 7,655,686 6,902,345 - 2,799,065

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิไดจ้ากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัย์ (42,261,000) (123,406,459) (37,695,000) (24,775,000)

เงนิปันผลรบัจากกจิกรรมลงทุน 130,814,551 432,466,585 1,713,655,104 2,275,655,811

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (4,401,444,604) 354,436,889 (1,698,297,343) (1,126,702,041)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสัน้ 19 12,022,343,179 5,428,293,033 8,331,343,179 2,628,293,033

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูร้ะยะสัน้ 19 (9,256,000,000) (5,620,000,000) (7,030,000,000) (2,720,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19 - - 25,500,000 15,400,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19 - - - (644,500,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะยาว 19 1,500,000,000 - - -

เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนียมเงนิกูร้ะยะยาว 19 (1,000,000) - - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูร้ะยะยาว 19 - (3,999,000,000) - -

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 21 5,700,000,000 11,800,000,000 5,700,000,000 6,800,000,000

เงนิสดจา่ยในการออกหุน้กู้ 21 (7,039,480) (17,361,147) (7,039,480) (8,391,658)

เงนิสดจา่ยคนืหุน้กู้ 21 (6,993,000,000) (5,560,000,000) (3,855,000,000) (3,060,000,000)

เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1,897,671,932 222,580,047 1,897,671,932 222,580,047

เงนิปันผลจา่ย 26 (2,867,517,810) (1,776,976,985) (2,397,581,531) (1,299,390,159)

เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 15 45 - -

เงนิสดจา่ยแก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ (80,000,000) - - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,915,457,836 477,534,993 2,664,894,100 1,933,991,263

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (438,817,848) 1,254,635,087 581,362,793 207,009,360

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด (52,643,106) (2,125,248) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี 2,680,759,857 3,172,220,811 867,539,934 286,177,141

รายการที่มิใช่เงินสด

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมคา้งจา่ย 242,915,209 - - -

เจา้หน้ีจากการซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 306,867,943 606,400,067 92,805,240 76,334,538

เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์          145,398,720            47,342,453 17,911,319 -

เงนิปันผลคา้งจา่ย 14,259,004 11,083,736 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมลูทัว่ไป 
 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้: 
 
เลขที ่1121 หมูท่ี ่3 ถนน เทพำรกัษ์ ต ำบลเทพำรกัษ์ อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (รวมเรยีกวำ่ “กลุ่มกจิกำร”) คอื กำรใหเ้ชำ่และขำยทีด่นิ อำคำร โรงงำน 
คลงัสนิคำ้ และอสงัหำรมิทรพัยอ์ื่นๆ กำรพฒันำและบรหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย ์ในนิคมอุตสำหกรรมและเขตอุตสำหกรรม 
กำรบรกิำรสำธำรณูปโภค สิง่อ ำนวยควำมสะดวกและกำรบรกิำรที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ กำรบรกิำรดำ้นดจิติอล คลงัขอ้มูล กำร
เชือ่มต่ออนิเตอรเ์น็ตและบรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศอื่นๆ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมือ่วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี  
 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนด
ภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ  
งบกำรเงนิ ยกเวน้เรือ่งทีอ่ธบิำยในนโยบำยกำรบญัชใีนล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีี่
ส ำคญัและกำรใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกิจกำรไปถือปฏบิตัิ   
กลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซอ้น และรำยกำรเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำน
และประมำณกำรทีม่นียัส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย 
ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทย
เป็นหลกั 
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2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ
กลุ่มกิจกำร 
 
มาตรฐานการรายการทางการเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ (TFRS 15) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิได้ก ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรู้รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบั
ลูกคำ้ ซึง่ก ำหนดใหก้ลุ่มกจิกำรตอ้งรบัรูร้ำยไดต้ำมหลกักำรกำรโอนกำรควบคุม คอื รบัรูร้ำยไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นถงึกำร
โอนกำรควบคุมในสนิคำ้หรอืบรกิำรไปยงัลูกคำ้ด้วยจ ำนวนเงนิที่สะทอ้นถงึจ ำนวนเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะได้รบั
จำกสนิคำ้และบรกิำรทีไ่ดโ้อนไป แทนหลกักำรรบัรูร้ำยได้ตำมหลกักำรโอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนในสนิคำ้และ
บรกิำรไปยงัผูซ้ือ้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่11 (TAS 11) เรือ่ง รำยไดจ้ำกสญัญำก่อสรำ้ง และมำตรฐำนกำรบญัช ี
ฉบบัที ่18 (TAS 18) เรือ่ง รำยได ้และกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 15 (TFRS 15) เรื่อง รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำ 
มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับนี้ เป็นรำยกำรปรับปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด (modified retrospective) โดยไม่ปรับปรุงข้อมูล
เปรยีบเทยีบ กลุ่มกิจกำรใช้วธิปีฏบิตัิที่ผ่อนปรนส ำหรบัสญัญำที่เสรจ็สมบูรณ์และสญัญำที่มกีำรเปลี่ยนแปลงตำม
ขอ้ก ำหนดของ TFRS 15 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 15 มำถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิำงบญัชขีองกลุ่มกจิกำรที่
เป็นสำระส ำคญัในเรื่องกำรรบัรูร้ำยไดส้ ำหรบัค่ำควำมพรอ้มจ่ำยพลงัไฟฟ้ำของบรษิทัร่วมแห่งหนึ่ง โดยจะรบัรูเ้มื่อได้
ใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ตำมสญัญำแลว้ 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใช ้TFRS 15 เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 
 ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรบัปรงุ ตำมท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 
    
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 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 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 3,788,364,071 (338,107,168) 3,450,256,903 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงจ ำนวนเงนิของแต่ละรำยกำรในขอ้มูลทำงกำรเงนิในงวดปัจจุบนัจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงนิเรือ่งรำยไดฉ้บบัใหมเ่ทยีบกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัรำยไดฉ้บบัก่อน 
 
 งบกำรเงินรวม 

 จ ำนวนเงินตำม ผลกระทบจำก  

จ ำนวนเงินตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัเดิม 

 ท่ีรำยงำน มำตรฐำนฉบบัท่ี 15 ฉบบัก่อน 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม   15,475,998,867    369,324,088    15,845,322,955  
ก ำไรสะสม     7,594,468,019    308,313,244      7,902,781,263  
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม     3,622,949,944      61,010,844      3,683,960,788  
    
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปี 
   ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

   

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัรว่มและ 
   กำรรว่มคำ้     1,945,693,061    369,324,088      2,315,017,149  
 
กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มกีำรปรบัปรุง  
ซึ่งมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำง 
กำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใช ้
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2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 
 
บรษิทัยอ่ย 
 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมือ่กลุ่มกจิกำรรบัหรอืมี
สทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อให้
ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจ
ในกำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้ 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน โดยต้นทุนทำงตรงทีเ่กี่ยวกบักำรซื้อเงนิ
ลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 
บรษิทัรว่ม 
 
บรษิทัร่วมเป็นกจิกำรทีก่ลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 
การรว่มการงาน 
 
เงนิลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรอืกำรร่วมคำ้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละภำระ
ผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้รว่มกำรงำนนัน้มำกกวำ่โครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรรว่มกำรงำน 
 
กำรรว่มกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรรว่มคำ้เมือ่กลุ่มกจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองกำรรว่มกำรงำนนัน้ เงนิลงทุนใน
กำรรว่มคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้บนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
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การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมือ่เริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซือ้รวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัทีไ่ดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุน
ของผูไ้ดร้บักำรลงทุนตำมสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของ
กำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้มมีลูค่ำเท่ำกบัหรอืเกนิกวำ่มลูค่ำส่วนไดเ้สยีของกลุ่ม
กจิกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยำวอื่น กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุนทีเ่กนิ
กว่ำส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพื่อช ำระภำระผกูพนั
แทนบรษิทัรว่มหรอืกำรรว่มคำ้ 
 
รายการระหวา่งกนัในงบการเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิใน
รำยกำรระหวำ่งกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสีว่นไดเ้สยีในบรษิทั
รว่มและกำรรว่มคำ้ ขำดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รำยกำร
นัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 
 
งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกุลเงินที่ใช้น ำเสนอ 
งบกำรเงนิของกจิกำรและกลุ่มกจิกำร 
 
รายการและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิ
รำยกำรหรอืวนัทีต่รีำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำย
ช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอื
ขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของ
ก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
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กลุ่มกจิการ 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิ
เฟ้อรุนแรง) ซึง่มสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงคำ่เป็นสกุลเงนิ
ทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงคำ่ดว้ยอตัรำปิด ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงคำ่ดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ ำยคืน 
เมือ่ทวงถำม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยไุมเ่กนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ และเงนิเบกิเกนิบญัชี 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นสว่นของของหนี้สนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

2.6 เงินลงทุนระยะสัน้ 
 
เงนิลงทุนระยะสัน้ประกอบดว้ย เงนิฝำกประจ ำทีม่อีำยุตัง้แต่วนัฝำกจนถงึวนัครบก ำหนดอยู่ระหว่ำง 3 ถงึ 12 เดอืน 
ซึ่งแสดงด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย และเงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ ซึ่ง รบัรู้มูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุน  
ซึ่งหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มำซึ่งเงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำรำยกำร   
และวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนอ้ำงอิงจำกมูลค่ำสุทธทิำงบญัช ี(NAV)  
ที่เผยแพร่โดยบรษิทับรหิำรจดักำร รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนรบัรู้ในส่วนของก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

2.7 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมือ่เริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงือ่นไขในกำรไดร้บัช ำระ ในกรณี
ทีม่สี่วนประกอบด้ำนกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญัจะรบัรู้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และวดัมูลค่ำในภำยหลงั
ดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 
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2.8 ต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์
 
ต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์แสดงด้วยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธทิี่จะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ ต้นทุนกำร
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ประกอบดว้ยต้นทุนทีด่นิ ต้นทุนในกำรพฒันำโครงกำร ต้นทุนในกำรก่อสรำ้งอำคำรโรงงำน
อุตสำหกรรมส ำเรจ็รูป ตน้ทุนในกำรก่อสรำ้งอำคำรชุด ตน้ทุนทำงกำรเงนิจำกกำรกูย้มืเพื่อใชใ้นกำรพฒันำโครงกำร
ก่อสรำ้งอำคำรโรงงำนอุตสำหกรรมส ำเรจ็รปู และก่อสรำ้งอำคำรชุด เงนิมดัจ ำคำ่ทีด่นิ และเงนิจ่ำยล่วงหน้ำคำ่ก่อสรำ้ง 
และจะโอนเป็นตน้ทุนขำยเมือ่มกีำรขำยหรอืมรีำยไดจ้ำกโครงกำรดงักล่ำว 
 

2.9 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย 
 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำยเมื่อมลูค่ำตำม
บญัชทีีจ่ะไดร้บัคนืส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก สนิทรพัยไ์ม่
หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย) นัน้จะวดัมูลค่ำด้วยจ ำนวนที่ต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชกีบัมูลค่ำ
ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 
นอกจำกนี้กลุ่มกจิกำรจะจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัย์และหนี้สนิอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อขำย ซึ่ง
ประกอบด้วยสทิธกิำรเช่ำ รำยได้จำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรอกำรตดับญัชี และสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น ไปเป็น
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย และเงนิกู้ระยะยำว ดอกเบี้ยคำ้งจ่ำย เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว และ
ค่ำใชจ้่ำยจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรอกำรตดับญัช ีไปเป็นหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยท์ีจ่ดัประเภททีถ่อืไว้
เพือ่ขำย เนื่องจำกรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งจ ำหน่ำยออกไปเมือ่สนิทรพัยด์งักล่ำวมกีำรขำยออกไป 
 

2.10 เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ รบัรู้มูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุน  
ซึง่หมำยถงึมลูคำ่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้คำ่ใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงนิลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุตธิรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิ
ลงทุนเผื่อขำยรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผื่อขำยนัน้
ออกไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ 
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การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้
รวมถงึผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุตธิรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจำ้ของ  
จะบนัทึกรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน กรณีที่จ ำหน่ำยเงนิลงทุนที่ถือไว้ในตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดียวกัน
ออกไปบำงสว่น รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
 

2.11 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรคอือสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิกำรถอืไว้เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ 
ค่ำเช่ำในระยะยำวหรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลค่ำของสนิทรพัย์ และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร รวมถงึ
อสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหวำ่งก่อสรำ้งหรอืพฒันำเพือ่เป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนในอนำคต 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกูย้มื  
หลังจำกกำรรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม  
และคำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 
กลุ่มกจิกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วหนึ่งของมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยก์ต็่อเมื่อมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่
ที่กลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั ้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน กลุ่มกจิกำรจะตดัมลูคำ่ตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 
ทีด่นิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนอื่นๆ จะค ำนวณตำมวธิเีสน้ตรง เพื่อที่
ปันส่วนรำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์เท่ำกบัมลูคำ่คงเหลอืดงัต่อไปนี้ 
 
อำคำรและคลงัสนิคำ้ 30 ปี และ 40 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 20 ปี, 25 ปี และ 40 ปี 
ระบบสำธำรณูปโภค 10 ปี และ 20 ปี 
 

2.12 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยคำ่เสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
เชงิเศรษฐกจิในอนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนคำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่นๆ เป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
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ทีด่นิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อทีปั่นส่วนรำคำทุนตลอด
ประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์เท่ำกบัมลูคำ่คงเหลอืดงัต่อไปนี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 20 ปี และ 25 ปี 
ระบบสำธำรณูปโภค 10 ปี และ 20 ปี 
เครือ่งใชส้ ำนกังำน 5 ปี 
เครือ่งมอืเครือ่งใชค้ลงัสนิคำ้ 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
สนิทรพัยใ์หเ้ชำ่ 5 ปี และ 15 ปี 
 
กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมำะสมทุกสิน้รอบ
รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บั
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์กับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และจะรบัรู้บัญชีผลก ำไรหรือขำดทุนสุทธิในก ำไร 
หรอืขำดทุน 
 

2.13 สิทธิกำรเช่ำ 
 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสทิธิกำรเช่ำ ได้บนัทึกเป็นสนิทรพัย์และตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วธิีเส้นตรงตลอดอำยุกำรเช่ำ 
เป็นระยะเวลำ 10 - 30 ปี 
 

2.14 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
สทิธใินกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำ (Exclusive right) ให้แก่ลูกค้ำที่อยู่ในกลุ่มนิคมอุตสำหกรรม ซึ่งได้มำจำกกำรซื้อธุรกิจ  
จะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัซื้อธุรกจิ ค่ำสทิธใินกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำทีอ่ำยุกำรใชป้ระโยชน์ไมท่รำบแน่นอน จะไมม่ี
กำรตรีำคำเพิม่ แต่จะมกีำรดสอบกำรดอ้ยคำ่ทุกปี และปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยคำ่เกดิขึน้ (ถำ้ม)ี 
 

2.15 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ 
ทีบ่่งชีว้ำ่คำ่ควำมนิยมอำจจะดอ้ยคำ่ โดยคำ่ควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยคำ่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  
หรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยม
ดงักล่ำวขึน้ โดยหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่
เลก็ทีสุ่ดทีก่ลุ่มกจิกำรทีใ่ชใ้นกำรประเมนิคำ่ควำมนิยมเพือ่ประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิการ 
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2.16 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสินทรพัย์ดงักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำ 
ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกวำ่ระหวำ่งมลูคำ่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช้ 
 

2.17 สญัญำเช่ำระยะยำว 
 
สญัญาเชา่ระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ชา่ 
 
เงนิที่ต้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจำกผู้ให้เช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอื
ขำดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเชำ่นัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำหรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ
ของจ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำง
หนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้ำง โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ  
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำจะบนัทกึหกัจำกค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน
ตลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 
สญัญาเชา่ระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูใ้หเ้ชา่ 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ
ทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรู้เป็น
รำยได้ทำงกำรเงินโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ 
ในกำรวดัมลูคำ่ลกูหนี้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผูเ้ช่ำ) รบัรู้ด้วยวธิีเสน้ตรงตลอด
ชว่งเวลำกำรใหเ้ชำ่ 
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2.18 เงินกู้ยืม 
 
เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้ เงนิกูย้มืวดั
มลูคำ่ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมำจะรบัรูเ้ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่งจะน ำไป
รวมค ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ หำกมคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะไม่ถอนเงนิ ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำย
จ่ำยล่วงหน้ำและตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกู้ยมืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัตำมสญัญำนัน้ไดม้กีำรปฏบิตัติำม
แลว้ หรอืไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิน้สุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้ สนิทำงกำรเงนิทีส่ิน้สุดลงหรอืทีไ่ดโ้อน
ให้กบักจิกำรอื่นและสิง่ตอบแทนที่จ่ำยซึ่งรวมถึงสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่เงนิสดที่โอนไปหรอืหนี้สนิที่รบัมำจะรบัรู้ในก ำไร  
หรอืขำดทุนเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีิทธอินัปรำศจำกเงือ่นไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.19 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 
ต้นทุนกำรกู้ยมืของเงนิกู้ยมืทีกู่้มำโดยทัว่ไปและทีกู่้มำเป็นกำรเฉพำะทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง 
หรอืกำรผลติสนิทรพัย์ที่เขำ้เงื่อนไข ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัด้วยรำยไดจ้ำกกำร
ลงทุนทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกูย้มืทีกู่ม้ำโดยเฉพำะ กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้มืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัยส์ิน้สุดลงเมื่อกำร
ด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงือ่นไขใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำย
ไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

2.20 รำยได้รอกำรตดับญัชี 
 
เงินรบัจำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัย์ให้แก่ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์ แต่ยงัไม่รบัรู้รำยได้เนื่องจำก 
กลุ่มกจิกำรไดต้กลงรบัประกนัรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบรกิำรขัน้ต ่ำส ำหรบัอสงัหำรมิทรพัย์ทีย่งัไม่มผีูเ้ช่ำเป็นระยะเวลำ
ตัง้แต่ 1 - 25 ปี และรบัประกนัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำส ำหรบัโครงกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นระยะเวลำตัง้แต่ 6 - 9 ปี 
โดยจะรบัรูร้ำยไดต้ำมมลูคำ่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดคดิลดทีต่อ้งช ำระใหแ้ก่ทรสัต์ดงักล่ำว 
 
เงนิรบัจำกกำรใหส้ทิธกิำรเชำ่ทีด่นิแก่ทรสัตเ์พือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์โดยมรีะยะเวลำเชำ่ 30 ปีและสทิธใินกำร
ต่ออำยุสญัญำเช่ำอีก 30 ปีรวมเป็น 60 ปี โดยจะรบัรู้รำยได้ตำมมูลค่ำปัจจุบันตำมงวดของกำรรบัรู้รำยได้เป็น 
รำยเดอืน 
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2.21 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษเีงนิไดจ้ะ
รบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิได้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรที่รบัรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำร  
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของเจำ้ของ 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืทีค่ำดไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะมี
ผลบงัคบัใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผู้บรหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็น
งวดๆ ในกรณีทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏบิตัขิึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษีที่
เหมำะสมจำกจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีี่
แสดงอยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรู้เริ่มแรกของรำยกำรสินทรพัย์หรือรำยกำรหนี้สินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มี

ผลกระทบต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และส่วนได้เสยีในกำรร่วมค้ำที่กลุ่มกิจกำรสำมำรถ

ควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปได้
คอ่นขำ้งแน่วำ่จะไมเ่กดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อสินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีที่
เกีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอ 
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธิ
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงนิได้ที่ประเมนิโดย
หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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2.22 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือนหลังจำกวนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัช ีรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะ
บนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
 
โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ำรองเลีย้งชพี กลุ่มกจิกำรไมม่ภีำระผกูพนัทีต่อ้งจ่ำยช ำระเพิม่เตมิเมือ่
ไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ  
 
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษียณอำยุ โดยมกั
ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำย ุจ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้  
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตัรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น  
และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

2.23 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงทีจ่ดัท ำไว ้อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์  
ในอดตีซึง่กำรช ำระภำระผกูพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยำกรออกไป และ
ประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชม้ลูค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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2.24 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกหุน้ใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิำกภำษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกั
ในสว่นของเจำ้ของ 
 

2.25 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่นๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำร
ใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษมีลูคำ่เพิม่ซึง่กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มือ่คำดวำ่มคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ทีจ่ะ
ไดร้บัช ำระเมือ่ส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะต้องส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรตอ้ง
แยกเป็นแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัทิีแ่ยกต่ำงหำกจำกกนั และตอ้งปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่
ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้
รำยไดข้องแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมือ่กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
 
การใหเ้ชา่และบรกิาร 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกสญัญำให้เช่ำและบริกำรที่มีลกัษณะกำรให้บริกำรแบบต่อเนื่องตำมวิธีเส้นตรงตลอด
ระยะเวลำของสญัญำ โดยทีไ่มไ่ดค้ ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
การขายอสงัหารมิทรพัย ์
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรพฒันำและขำยอสงัหำรมิทรพัย์เมื่อโอนกำรควบคุมในอสงัหำรมิทรพัย์ให้แก่ลูกค้ำ 
โดยทัว่ไปแลว้ กลุ่มกจิกำรไมม่ทีำงเลอืกในกำรน ำอสงัหำรมิทรพัยด์งักล่ำวไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นตำมขอ้จ ำกดัของ
สญัญำ แต่เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิที่สำมำรถบังคบัให้ลูกค้ำจ่ำยช ำระจนกว่ำจะมีกำรโอนกรรมสิทธิต์ำม
กฎหมำยใหแ้ก่ลกูคำ้ ดงันัน้ กลุ่มกจิกำรจงึรบัรูร้ำยไดเ้มือ่กำรโอนกรรมสทิธิต์ำมกฎหมำยใหแ้ก่ลกูคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดต้ำมรำคำซื้อขำยทีต่กลงกนัในสญัญำ โดยปกติ กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดเ้มื่อมกีำรโอนกรรมสทิธิ ์
ตำมกฎหมำย แต่ในบำงกรณีซึ่งไม่เกดิขึน้บ่อยอำจมกีำรตกลงเลื่อนระยะเวลำกำรช ำระเงนิออกไปเป็นระยะเวลำไม่
เกนิ 12 เดอืน กลุ่มกจิกำรจงึไมป่รบัปรุงรำคำของรำยกำรส ำหรบัผลกระทบเรือ่งองคป์ระกอบกำรจดัหำเงนิ 
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การขายสนิคา้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้เมือ่กลุ่มกจิกำรขำยสนิคำ้ใหก้บัลกูคำ้ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำ 
ก่อนทีจ่ะรบัช ำระหรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้หนี้สนิที่เกดิจำกสญัญำเมื่อได้รบัช ำระจำกลูกค้ำหรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำก่อนที่กลุ่มกจิ กำร 
จะปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 
กลุ่มกิจกำรจะแสดงยอดสุทธหินี้สนิที่เกิดจำกสญัญำหลงัจำกหกักลบกบัสนิทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำนัน้ๆ  ในแต่ละ
สญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ 
 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ายใหก้บัลกูคา้ 
 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยใหก้บัลูกคำ้หรอืจ่ำยในนำมของลูกคำ้แก่บุคคลหรอืกจิกำรอื่น รวมถงึส่วนลดหรอืเงนิคนืในอนำคต 
จะรบัรูเ้ป็นรำยกำรหกัจำกรำยได ้เวน้แต่กำรจ่ำยสิง่ตอบแทนนัน้เป็นกำรจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิคำ้หรอืบรกิำรแยก
ต่ำงหำก 
 
องคป์ระกอบของการจดัหาเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะไม่มกีำรท ำสญัญำซึ่งระยะเวลำระหว่ำงกำรโอนสนิค้ำหรอืบรกิำรตำมสญัญำไปยงัลูกค้ำและ 
กำรช ำระเงินของลูกค้ำจะไม่เกินหนึ่งปี ดังนัน้กลุ่มกิจกำรไม่ได้ปรับปรุง รำคำของรำยกำรด้วยมูลค่ำของเงิน  
(Time value of money) 
 

2.26 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำร
อนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่หลำกหลำยซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยน ควำมเสีย่งดำ้นมูลค่ำยุตธิรรม และควำมเสีย่งด้ำนรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรให้สนิเชื่อ และควำมเสีย่ง
ด้ำนสภำพคล่อง แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงิน  
และแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบทีท่ ำใหเ้สยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด
เท่ำทีเ่ป็นไปได ้คณะกรรมกำรก ำหนดหลกักำรโดยภำพรวมเพื่อจดักำรควำมเสีย่งและนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้งไวเ้ป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรซึ่งด ำเนินกำรโดยฝ่ำยบริหำรเงินส่วนกลำง (ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำร) รวมถึงกำรระบุ  
กำรประเมนิ และป้องกนัควำมเสีย่งทำงกำรเงนิดว้ยกำรรว่มมอือยำ่งใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตักิำร 
 
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มคีวำมเสี่ยงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรมี
ลูกหนี้และเจำ้หนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบำท กลุ่มกจิกำรไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทำงกำรเงนิเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กดิจำก
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ทีเ่กดิจำกเงนิกูย้มืและหุน้กูใ้นอตัรำดอกเบีย้คงทีแ่ละลอยตวั กลุ่มกจิกำรไม่
มสีนิทรพัยท์ีต่อ้งอำ้งองิอตัรำดอกเบีย้อยำ่งมนียัส ำคญั 
 
ธุรกรรมทัง้หมดทีใ่ชอ้นุพนัธด์ำ้นอตัรำดอกเบีย้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิก่อนเขำ้ท ำรำยกำร กลุ่ม
กิจกำรใช้สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยเพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเสี่ยงกระแสเงนิสดของจ ำนวนเงนิดอกเบี้ยที่
จะตอ้งจ่ำยในอนำคตและตกลงกบัคู่สญัญำทีจ่ะแลกเปลีย่นผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงนิตำมดอกเบี้ยคงทีก่บัตำมอตัรำ
ดอกเบีย้ลอยตวั โดยอำ้งองิจำกจ ำนวนฐำนทีใ่ชเ้ป็นเกณฑค์ ำนวณเงนิตน้ตำมทีต่กลงกนัไว้ 
 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรกระจุกตวัอย่ำงมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งทำงดำ้นสนิเชื่อ กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยทีเ่หมำะสมเพื่อ
ท ำใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่ำไดท้ ำสญัญำกบัลูกคำ้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัทีเ่หมำะสมซึ่งมกีำรจ ำกดัสนิเชื่อลูกคำ้ รวมถงึ
ไดร้บักำรรบัประกนัทีเ่หมำะสมจำกลูกค้ำ คู่สญัญำในอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิและรำยกำรเงนิสดไดเ้ลอืกทีจ่ะท ำรำยกำร
กบัสถำบนักำรเงนิทีม่รีะดบัควำมน่ำเชือ่ถอืสงู กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยจ ำกดัวงเงนิธุรกรรมสนิเชือ่กบัสถำบนักำรเงนิแต่
ละแหง่อย่ำงเหมำะสม 
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ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรจ ำนวนเงนิสดทีม่อีย่ำงเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่ตีลำดรองรบัโดยกำรหำแหล่งเงนิทุน
แสดงใหเ้หน็ไดจ้ำกกำรทีม่วีงเงนิในกำรกูย้มืทีไ่ดม้กีำรตกลงไวแ้ลว้อย่ำงเพยีงพอ และควำมสำมำรถในกำรปิดสถำนะ
ทำงกำรตลำด 
 

3.2 กำรบญัชีส ำหรบัอนุพนัธท่ี์เป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินและกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 
 
กลุ่มกิจกำรเป็นคู่สญัญำในอนุพนัธ์ที่เป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิซึ่งประกอบด้วยสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย 
เครือ่งมอืดงักล่ำวไมร่บัรูใ้นงบกำรเงนิในวนัเริม่แรก 
 
ส่วนต่ำงทีจ่ะตอ้งจ่ำยหรอืทีจ่ะไดร้บัจำกสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้รบัรูเ้ป็นส่วนประกอบของรำยไดด้อกเบีย้หรอื
ดอกเบี้ยจ่ำยเมื่อครบก ำหนด รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรเลกิสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยก่อน
ก ำหนดหรอืจำกกำรจ่ำยช ำระเงนิกูย้มืจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
รำยละเอยีดของอนุพนัธ์ที่เป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่กลุ่มกจิกำรและบรษิทัเป็นคู่สญัญำไดเ้ปิดเผยไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิขอ้ 32 
 

3.3 มลูค่ำยติุธรรม 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนั/รำคำปิดทีอ่ำ้งองิจำกตลำด

ทีม่สีภำพคล่อง เชน่ ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย/สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งใช้ข้อมูลที่

สำมำรถสงัเกตได้อย่ำงมนีัยส ำคญัและอ้ำงองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใช้น้อยที่สุดเท่ำที่
เป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำก
ขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 

กำรประมำณกำรข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของ
ประสบกำรณ์ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 

การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 
 

มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำยุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในกำร
จ ำหน่ำย กำรค ำนวณนี้ใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดซึง่อำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึง่ไดร้บั
อนุมตัจิำกผูบ้รหิำร 
 

กระแสเงนิสดหลงัจำกปีที ่5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 17 อตัรำกำร
เตบิโตดงักล่ำวสอดคล้องกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเตบิโตที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอุตสำหกรรม  
ของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 

มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิำนหลำยขอ้ ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชแ้ละผลกระทบ
จำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 23 
 

5 กำรจดักำรเงินทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิัทนัน้เพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
ของกลุ่มกิจกำรเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำง  
ของทุนทีเ่หมำะสมเพือ่ลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 

ในกำรด ำรงไว้หรอืปรบัโครงสร้ำงของทุนกลุ่มกิจกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลให้กบัผู้ถือหุ้นกำรคนืทุนให้แก่  
ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพือ่ลดภำระหนี้สนิ 
 

6 ข้อมลูจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธ์ของกลุ่มกิจกำรซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมกำรบรหิำรของกลุ่มกิจกำร ได้พจิำรณำผล
ประกอบกำรของกลุ่มกจิกำรตำมกลุ่มของผลติภณัฑแ์ละบรกิำร และเขตภูมศิำสตรจ์ ำนวน 7 ส่วนงำนทีร่ำยงำน 
 

คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธว์ดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้  อย่ำงไรกต็ำม
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิบำงสว่นจะไมถู่กจดัสรรไปยงัสว่นงำนด ำเนินงำน เพรำะกลุ่มกจิกำรบรหิำรจดักำรในภำพรวม 
 

รำยไดจ้ำกลกูคำ้ 2 รำย (พ.ศ. 2561 : 2 รำย) ของส่วนงำนธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศ มจี ำนวนเงนิ 2,102.61 ลำ้นบำท 
และ 1,617.45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 1,688.62 ลำ้นบำท และ 1,175.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

36 

ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละส่วนงำนทีร่ำยงำน มดีงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2562 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธรุกิจ    ธรุกิจ    
 อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 1,089,545,534  7,137,207  203,055,182  317,261,300  41,270,910  -    -    1,658,270,133  
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 7,156,371,696  -    -    -    -    -    -    7,156,371,696  
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 1,348,738  -    1,639,534,981  7,423,808  -    55,482  -    1,648,363,009  
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร  8,247,265,968   7,137,207   1,842,590,163   324,685,108   41,270,910   55,482   -     10,463,004,838  
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน  1,565,906,999   1,475,142   665,997,692   124,508,975   9,946,890   (1,362,545)  (35,117,555)  2,331,355,598  
รำยไดอ้ื่น  829,293,352   142,511,722   3,105,795   1,523,394   523,614   731   151,735   977,110,343  
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ  (666,977,319)  (268,676,968)  (40,316,911)  (9,905,708)  -     (506,465)  -     (986,383,371) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้  182,856,145   1,785,087,281   -     (8,779,686)  -     (13,470,679)  -     1,945,693,061  
ภำษเีงนิได ้  (218,192,528)  (9,243,363)  (32,593,773)  (41,280,005)  (3,752,729)  -     -     (305,062,398) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปี 1,692,886,649  1,651,153,814  596,192,803  66,066,970  6,717,775   (15,338,958)  (34,965,820) 3,962,713,233  
         
ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม        (733,459,576) 
ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่        3,229,253,657 
         
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยตำมสว่นงำน  238,551,504   6,147,747   145,977,274   56,972,143   11,865,723   -     193,631   459,708,022  
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

 ธรุกิจ    ธรุกิจ    
 อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 1,175,108,187 324,000 177,829,693 318,795,116 37,291,791 - - 1,709,348,787 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 5,130,456,377 - - - - - - 5,130,456,377 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 1,385,687 - 1,522,902,495 45,658,070 - - - 1,569,946,252 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 6,306,950,251 324,000 1,700,732,188 364,453,186 37,291,791 - - 8,409,751,416 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 1,430,157,983 (16,560,150) 650,504,704 111,490,777 7,118,047 - (12,501,308) 2,170,210,053 
รำยไดอ้ื่น 497,496,271 155,123,600 7,544,114 1,608,800 7,995,514 - 64,212 669,832,511 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (837,308,471) (287,125,136) (43,898,157) (11,002,333) - - - (1,179,334,097) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้ 508,321,390 2,050,313,991 - (16,015,796) - - - 2,542,619,585 
ภำษเีงนิได ้ (232,748,320) (19,587,102) (32,116,499) (37,638,972) (3,150,041) - - (325,240,934) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปี 1,365,918,853 1,882,165,203 582,034,162 48,442,476 11,963,520 - (12,437,096) 3,878,087,118 
         
ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม        (971,277,544) 
ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่        2,906,809,574 
         
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยตำมสว่นงำน 300,011,176 1,239,789 135,342,775 48,789,083 11,550,522 - 50,566 496,983,911 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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ขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสว่นงำน มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธรุกิจ    ธรุกิจ    
 อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน         
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนตำมส่วนงำน   24,004,904,260  15,507,764,354  8,859,916,232  910,336,316  605,513,900  2,760,461,450  1,504,463  52,650,400,975  
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีไ่มไ่ดปั้นส่วน        4,247,035,133 
สนิทรพัยอ์ื่น         
   สนิทรพัยอ์ื่นตำมสว่นงำน   14,337,424,418  1,020,081,200  992,769,922  61,810,163  504,122,968  38,265,047  77,161,848  17,031,635,566  
   สนิทรพัยอ์ื่นทีไ่มไ่ดปั้นส่วน        8,334,759,182 
รวมสนิทรพัย ์        82,263,830,856 
หนี้สนิตำมส่วนงำน   11,058,077,845  234,850,253  1,363,286,002  308,507,809  114,180,722  17,052,050  246,532,768  13,342,487,449  
หนี้สนิทีไ่มไ่ดปั้นส่วน        35,820,762,226 
รวมหนี้สนิ        49,163,249,675 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 พ.ศ. 2561 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธรุกิจ    ธรุกิจ    
 อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน         
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนตำมส่วนงำน 23,503,793,389 16,693,107,000 8,471,046,965 842,997,914 591,937,741 - 981,408 50,103,864,417 
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีไ่มไ่ดปั้นส่วน        4,300,839,326 
สนิทรพัยอ์ื่น         
   สนิทรพัยอ์ื่นตำมสว่นงำน 15,877,922,308 516,934,171 853,763,115 121,419,648 353,742,563 - 57,336,157 17,781,117,962 
   สนิทรพัยอ์ื่นทีไ่มไ่ดปั้นส่วน        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 
หนี้สนิทีไ่มไ่ดปั้นส่วน        27,243,090,971 
รวมหนี้สนิ        47,330,854,972 
 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีแ่สดงขำ้งตน้นี้ หมำยถงึ สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนนอกเหนือจำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิสดในมอื 7,761,469 2,882,645 534,490 456,735 
เงนิฝำกธนำคำรระยะสัน้ 2,672,998,388 3,169,338,166 867,005,444 285,720,406 
รวม 2,680,759,857 3,172,220,811 867,539,934 286,177,141 
 
เงนิฝำกธนำคำรมอีตัรำดอกเบีย้ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
เงนิฝำกธนำคำรระยะสัน้ 0.10 - 1.25 0.10 - 0.63 0.10 - 0.60 0.10 - 0.40 
 

8 เงินลงทุนระยะสัน้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี 806,395,471 568,747,679 758,644,409 546,774,454 
กำรซือ้หลกัทรพัย ์ 6,540,010,232 6,000,647,175 5,890,000,000 5,305,000,000 
กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ (7,099,197,438) (5,763,272,668) (6,436,153,809) (5,093,382,086) 
กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยตุธิรรม (68,624) 273,285 (433,200) 252,041 
ยอดสิน้ปี 247,139,641 806,395,471 212,057,400 758,644,409 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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มลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนระยะสัน้มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำทุน 245,491,025 804,678,231 211,482,885 757,636,694 
ก ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 1,648,616 1,717,240 574,515 1,007,715 
รวม 247,139,641 806,395,471 212,057,400 758,644,409 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนระยะสัน้ อำ้งองิจำกมลูคำ่สุทธทิำงบญัช ี(NAV) ทีเ่ผยแพรโ่ดยบรษิทับรหิำรจดักำร มลูคำ่ยตุธิรรม
นี้ถูกจดัอยูใ่นระดบั 1 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรม 
 

9 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ 232,129,204 271,328,207 14,518,850 17,807,283 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (27,197,442) (23,305,831) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 204,931,762 248,022,376 14,518,850 17,807,283 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 33) 595,546,386 67,352,503 214,845,301 34,057,676 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 31,262,376 12,984,431 6,607,580 2,867,898 
รำยไดค้ำ้งรบั 67,066,231 62,031,772 852,662 43,777 
อื่นๆ 22,037,553 18,274,511 510,737 2,274,807 
รวม 920,844,308 408,665,593 237,335,130 57,051,441 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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ลูกหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยหุนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 163,593,316 185,691,637        2,382,939  11,533,981 
เกนิก ำหนดช ำระ      

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 20,340,289 46,096,931       1,213,333  5,099,976 
3 - 6   เดอืน 8,899,797 19,283,723       7,026,409  25,661 
6 - 12 เดอืน 5,646,927 6,068,485        1,771,546  9,539 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 33,648,875 14,187,431        2,124,623  1,138,126 

 232,129,204 271,328,207 14,518,850 17,807,283 
หกั คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (27,197,442) (23,305,831) - - 
รวม 204,931,762 248,022,376 14,518,850 17,807,283 
 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยหุนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 592,558,933 65,775,950 214,651,203 33,508,249 
เกนิก ำหนดช ำระ      

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 2,987,453 1,576,553 194,098 549,427 
รวม 595,546,386 67,352,503 214,845,301 34,057,676 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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10 ต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี 13,364,418,778  13,740,364,439 - - 
เพิม่ขึน้  1,855,481,256  748,959,120 - - 
โอนไปอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  
(หมำยเหตุ 15)  (586,066,749) (24,585,756) - - 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงคำ่
งบกำรเงนิ  (19,234,512) - - - 
รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำย (1,826,033,203) (1,100,319,025) - - 
ยอดสิน้ปี 12,788,565,570  13,364,418,778 - - 
 
กลุ่มกจิกำรไดโ้อนตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยไ์ปอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน เนื่องจำกมกีำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน 
 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยจ์ ำนวน 1,628.51 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 1,348.32 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนั
วงเงนิกู ้
 
ตน้ทุนกำรกูย้มืทีไ่ดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยใ์นระหวำ่งปีและอยูใ่นรำยกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนกำรกูย้มื 231,631,712 221,034,276 - - 
อตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุน รอ้ยละ 5.37 รอ้ยละ 5.46 - - 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนเผือ่ขำย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี 4,782,610,770 3,836,231,359 4,076,036,281 3,131,131,613 
กำรซือ้หลกัทรพัย ์ 767,166,036 603,603,268 767,166,036 439,676,100 
กำรจ ำหน่ำย (1,275) - - - 
กำรลดทุนของหลกัทรพัย ์ (37,632,528) (105,938,370) (35,250,587) (37,757,950) 
ปรบัปรุงมลูคำ่ของหลกัทรพัยจ์ำก 
กำรควบกจิกำร - 142,980 - - 
กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยตุธิรรม 2,376,211,488 448,571,533 2,152,508,313 542,986,518 
ยอดสิน้ปี 7,888,354,491 4,782,610,770 6,960,460,043 4,076,036,281 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนเผือ่ขำยมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำทุน 5,147,516,967 4,417,984,732 4,240,086,215 3,508,170,765 
ก ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 2,740,837,524 364,626,038 2,720,373,828 567,865,516 
รวม 7,888,354,491 4,782,610,770 6,960,460,043 4,076,036,281 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนเผือ่ขำย อำ้งองิจำกรำคำเสนอซือ้ล่ำสุดจำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืมลูคำ่สุทธทิำง
บญัช ี(NAV) ทีเ่ผยแพรโ่ดยบรษิทับรหิำรจดักำร มลูคำ่ยตุธิรรมนี้ถูกจดัอยูใ่นระดบั 1 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรม 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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12 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำรแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศ ลกัษณะธรุกิจ 

สดัส่วนของ 
ส่วนได้เสีย 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

         
บรษิทัรว่ม:         
บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ำกดั ไทย ผลติและ 

จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
25 25 7,168 8,913 - - 

บรษิทัรว่มทีไ่มม่สีำระส ำคญั    8,308 5,404 - - 
รวม     15,476 14,317  -    - 
         
กำรรว่มคำ้:         
กำรรว่มคำ้ทีไ่มม่สีำระส ำคญั    2,406 2,137 1,015 1,238 
รวม     2,406 2,137 1,015 1,238 

 
กลุ่มกจิกำรมหีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ในกำรค ้ำประกนัเงนิกูข้องบรษิทัรว่ม โดยใชหุ้น้สำมญัของบรษิทัรว่มนัน้ๆ และกำรค ้ำประกนั
วงเงินหนังสือค ้ำประกันจำกธนำคำรของบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ โดยบริษัทย่อยที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมและ 
กำรรว่มคำ้นัน้ๆ 
 
เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท Duong River Surface Water Plant Joint Stock 
Company ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในสำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนำม โดยเป็นบรษิัทที่ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหน่ำย
น ้ำประปำในสำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนำม เป็นจ ำนวน 33,986,774 หุ้น มมีูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10,000 ดองเวยีดนำม      
โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 34 โดยกลุ่มกจิกำรไดช้ ำระเงนิค่ำหุน้บำงส่วนแลว้เป็นจ ำนวน 1,886,265,957,000 ดองเวยีดนำม 
เทยีบเท่ำ 2,451,235,290 บำท 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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รำยละเอยีดสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยและสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำ ณ วนัทีซ่ือ้ มดีงันี้ 
 
 บำท 
  
สิง่ตอบแทนทีจ่่าย  
เงนิสด  2,451,235,290  
สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย  242,915,209  
รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่ำย  2,694,150,499  
  
สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 127,885,277  
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 180,344,317  
สนิคำ้คงเหลอื 1,031,470  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 248,569,800  
อำคำร และอุปกรณ์ 5,274,688,004  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 4,673,832  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  (177,320,681) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  (49,424,133) 
เงนิกูร้ะยะยำว (4,509,272,444) 
สนิทรพัยท์ีส่ำมำรถระบุไดสุ้ทธ ิ 1,101,175,442  
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัรว่ม (รอ้ยละ 34) 374,399,650  
คำ่ควำมนิยม 2,319,750,849  
สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำ 2,694,150,499  
 
กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัของสิง่ตอบแทนที่จะจ่ำยในอนำคตจำกกำรซื้อธุรกิจเป็นเงนิสด โดยขึ้นอยู่กบักำรที่คู่สญัญำได้
ปฏบิตัติำมขอ้ตกลงทีไ่ด ้ ตกลงกบักลุ่มกจิกำรไว ้
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ด้มำ โดยกลุ่มกจิกำร
จะปรบัปรุงรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใหเ้ป็นมลูคำ่ยตุธิรรมและรำคำทีต่กลงซื้อขำยเมือ่ขัน้ตอนเหล่ำนี้เสรจ็สิน้  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปส าหรบับรษิทัรว่ม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มูลทำงกำรเงนิแบบสรุปส ำหรบับรษิทัร่วมทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ขอ้มูลทำงกำรเงนิทีเ่ปิดเผย
เป็นจ ำนวนทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิทัร่วม ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรำยกำรปรบัปรุงทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตัติำมวธิสี่วน
ไดเ้สยี รวมถงึกำรปรบัปรุงมูลค่ำยุตธิรรมและกำรปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและ
บรษิทัรว่ม 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
ผลการด าเนินโดยสรุป   
รำยได ้ 10,951,256,418 12,293,643,285 
   
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 1,572,527,921 3,847,182,578 
ภำษเีงนิได ้ 339,890,028 39,461,607 
ก ำไรส ำหรบัปี 1,912,417,949 3,886,644,185 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 1,912,417,949 3,886,644,185 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัรว่ม 564,287,076 92,352,679 
   
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป   
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 8,297,964,797 7,408,308,582 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 33,335,176,015 32,712,798,673 
หนี้สนิหมนุเวยีน (3,615,946,073) (4,317,401,153) 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน (17,536,365,886) (10,336,051,766) 
สนิทรพัยส์ุทธ ิ 20,480,828,853 25,467,654,336 
   
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัรว่ม (รอ้ยละ) รอ้ยละ 35 รอ้ยละ 35 
มลูคำ่ตำมบญัชขีองบรษิทัรว่ม 7,167,985,111 8,913,374,023 
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บรษิทัรว่มและการรว่มคา้แต่ละรายไมม่สีาระส าคญั 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมลูคำ่ตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีรวมของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ทีไ่มม่สีำระส ำคญัทัง้หมด
ซึง่ถูกบนัทกึโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
มลูค่ำตำมบญัชีโดยรวมของบริษทัร่วมแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 8,308,013,756  5,403,244,220  
ส่วนแบง่ของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วม:   
ก ำไรส ำหรบัปี   1,031,219,648  662,288,136  
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  2,591,001   -  
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 1,031,219,648  662,288,136  
   
มลูค่ำตำมบญัชีโดยรวมของกำรร่วมค้ำแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 2,405,534,065 2,136,761,665 
ส่วนแบง่ของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมค้ำ:   
ก ำไรส ำหรบัปี 245,127,138 520,005,992 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (15,009,878) (1,177,960) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 230,117,260 518,828,032 
 

13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
กลุ่มกิจกำรมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร บริษัทย่อยดงักล่ำวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสำมญัเท่ำนัน้  
ซึ่งสดัส่วนของส่วนได้เสียในควำมเป็นเจ้ำของที่กลุ่มกิจกำรถืออยู่เท่ำกับสิทธิในกำรออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดย  
กลุ่มกจิกำร 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำรแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

 
สถำนท่ีหลกัในกำร
ประกอบธรุกิจ/
ประเทศท่ีจด
ทะเบียนจดัตัง้ 

 
ส่วนได้เสียในควำมเป็น
เจ้ำของท่ีถือโดยบริษทั 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น
เจ้ำของท่ีถอืโดยกลุ่ม

กิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น
เจ้ำของท่ีถอืโดยส่วนได้เสีย

ท่ีไม่มอี ำนำจควบคมุ เงินลงทุนในวิธีรำคำทุน 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ช่ือ ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
           
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล  
   ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

ไทย บรหิำรจดักำร 
นิคมอุตสำหกรรม 

- - 99 99 1 1 42,982 42,982 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์ 
   พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

ไทย จ ำหน่ำยและบรกิำร
สำธำรณูปโภค 

- - 69 69 31 31 2,677 2,677 
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ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปของบรษิทัยอ่ยทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมทีม่สีาระส าคญั 
 
รำยละเอยีดด้ำนล่ำงแสดงขอ้มูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส์ แอนด์ พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน)  
และบรษิทัย่อย ทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแต่ละ
รำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป   
สนิทรพัยห์มนุเวยีน  2,074,267,324  2,073,598,034 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 24,344,450,106  21,699,667,814 
หนี้สนิหมนุเวยีน (6,481,672,521) (234,153,372) 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน (6,377,777,622) (9,489,842,612) 
สนิทรพัยส์ุทธ ิ 13,559,267,287 14,049,269,864 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม  3,096,584,724  3,248,580,994 
   
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุป   
รำยได ้  1,857,247,846  1,708,285,007 
   
ก ำไรส ำหรบัปี  2,137,209,051  2,251,897,863 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  (33,151,551) (1,600,972) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 2,104,057,500 2,250,296,891 
ก ำไรส ำหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม  662,951,215  698,527,092 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม  652,667,775  698,030,479 
เงนิปันผลจ่ำยใหก้บัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม  (360,694,557) (241,333,145) 
   
งบกระแสเงนิสดโดยสรุป   
เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,093,597,389  730,877,864 
เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมลงทุน (2,771,592,224) (682,592,035) 
เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 1,601,272,280  214,032,894 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) สทุธิ (76,722,555)  262,318,723 
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14 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำทุน  467,557,519  269,930,206 - - 
ลงทุนเพิม่  88,500,000  211,500,000 - - 
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่  (717,000) (717,000) - - 
รวม  555,340,519  480,713,206 - - 
 
ในระหว่ำงปีพ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรช ำระค่ำหุน้สำมญัของบรษิทั ซุปเปอรแ์นป (ประเทศไทย) จ ำกดั เตม็จ ำนวน ตำมสดัส่วน
กำรถอืหุน้เดมิ 
 
กลุ่มกจิกำรมหีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ในกำรค ้ำประกนัเงนิกูข้องบรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ำกดั โดยใชหุ้น้สำมญัของบรษิทัดงักล่ำว 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนระยะยำวอื่น เนื่องจำกไม่สำมำรถวดัมูลค่ำยุตธิรรมได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือ เนื่องจำกเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่มีตลำดซื้อขำยคล่องรองรบั และไม่สำมำรถหำข้อมูลอ้ำงอิง  
ทีเ่พยีงพอและเหมำะสมได ้
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15 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
 งบกำรเงินรวม 
  อำคำรและระบบ ส่วนปรบัปรงุ งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน สำธำรณูปโภค อำคำร ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 4,475,021,138 4,936,529,892 246,934,387 518,186,830 10,176,672,247 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (712,886,854) (41,777,926) - (754,664,780) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 4,475,021,138 4,223,643,038 205,156,461 518,186,830 9,422,007,467 
      
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 4,475,021,138 4,223,643,038 205,156,461 518,186,830 9,422,007,467 
เพิม่ขึน้ 1,157,078,471 800,617 485,356 670,933,553 1,829,297,997 
กำรโอนยำ้ย 52,106,530 452,871,563 20,226,336 (525,204,429) - 
คำ่เสือ่มรำคำ - (180,808,553) (11,169,712) - (191,978,265) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่น 
   จำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 

 
(7,392,666) 

 
(7,418,596) 

 
(4,950,450) 

 
- 

 
(19,761,712) 

โอนจำกตน้ทุนกำรพฒันำ 
   อสงัหำรมิทรพัย ์(หมำยเหตุ 10) 

 
24,585,756 

 
- 

 
- 

 
- 

 
24,585,756 

โอนออกไปเป็นทีด่นิ อำคำร  
   และอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 16) 

 
(78,432,999) 

 
- 

 
- 

 
(3,252,214) 

 
(81,685,213) 

จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไว้ 
   เพือ่ขำย 

 
(54,182,882) 

 
(818,779,014) 

 
(33,399,519) 

 
- 

 
(906,361,415) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 5,568,783,348 3,670,309,055 176,348,472 660,663,740 10,076,104,615 
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 งบกำรเงินรวม 
  อำคำรและระบบ ส่วนปรบัปรงุ งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน สำธำรณูปโภค อำคำร ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 5,568,783,348 4,505,879,229 223,649,130 660,663,740 10,958,975,447 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (835,570,174) (47,300,658) - (882,870,832) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 5,568,783,348 3,670,309,055 176,348,472 660,663,740 10,076,104,615 
      
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 5,568,783,348 3,670,309,055 176,348,472 660,663,740 10,076,104,615 
เพิม่ขึน้ 416,315,571 81,500 1,219,719 2,163,908,204 2,581,524,994 
กำรโอนยำ้ย - 1,557,358,061 172,760,666 (1,730,118,727) - 
รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำย (หมำยเหตุ 22) (550,000,000) (1,374,580,331) (13,269,987) - (1,937,850,318) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (120,950,230) (9,563,670) - (130,513,900) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่น 
   จำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 

 
(3,214,664) 

 
(2,928,793) 

 
(1,979,832) 

 
- 

 
(8,123,289) 

โอนจำกตน้ทุนกำรพฒันำ 
   อสงัหำรมิทรพัย ์(หมำยเหตุ 10) 

 
115,291,756 

 
466,151,374 

 
4,623,619 

 
- 

 
586,066,749 

จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไว้ 
   เพือ่ขำย 

 
(25,385,756) 

 
(744,608,562) 

 
(74,266,210) 

 
- 

 
(844,260,528) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 5,521,790,255 3,450,832,074 255,872,777 1,094,453,217 10,322,948,323 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน  5,521,790,255   3,957,044,212   298,080,976   1,094,453,217  10,871,368,660 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  -     (506,212,138)  (42,208,199)  -    (548,420,337) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ  5,521,790,255   3,450,832,074   255,872,777   1,094,453,217   10,322,948,323  
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อำคำรและระบบ ส่วนปรบัปรงุ งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน สำธำรณูปโภค อำคำร ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 2,756,121,282 2,913,367,173 148,092,977 15,720,857 5,833,302,289 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (375,983,553) (15,241,073) - (391,224,626) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 2,756,121,282 2,537,383,620 132,851,904 15,720,857 5,442,077,663 
      
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี  
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 2,756,121,282 2,537,383,620 132,851,904 15,720,857 5,442,077,663 
เพิม่ขึน้ - 800,618 324,852 47,594,830 48,720,300 
คำ่เสือ่มรำคำ - (115,789,382) (5,647,964) - (121,437,346) 
โอนออกไปเป็นทีด่นิ อำคำร  
   และอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 16) 

 
(67,591,975) 

 
- 

 
- 

 
(3,252,214) 

 
(70,844,189) 

จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำย - (313,534,065) (32,633,014) - (346,167,079) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 2,688,529,307 2,108,860,791 94,895,778 60,063,473 4,952,349,349 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 2,688,529,307 2,546,894,121 110,744,471 60,063,473 5,406,231,372 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (438,033,330) (15,848,693) - (453,882,023) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 2,688,529,307 2,108,860,791 94,895,778 60,063,473 4,952,349,349 
      
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ  2,688,529,307   2,108,860,791   94,895,778   60,063,473   4,952,349,349  
เพิม่ขึน้  -     81,500   385,790   252,263,642   252,730,932  
รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำย (หมำยเหตุ 22)  (550,000,000)  (1,374,580,331)  (13,269,987)  -    (1,937,850,318) 
คำ่เสือ่มรำคำ  -     (36,314,001)  (2,527,092)  -     (38,841,093) 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำย  -     (413,831,696)  (46,306,631)  -     (460,138,327) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ  2,138,529,307   284,216,263   33,177,858   312,327,115   2,768,250,543  
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน  2,138,529,307   311,456,398   37,603,044   312,327,115   2,799,915,864  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  -     (27,240,135)  (4,425,186)  -     (31,665,321) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ  2,138,529,307   284,216,263   33,177,858   312,327,115   2,768,250,543  

 
กลุ่มกจิกำรไดโ้อนอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนไปทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ เนื่องจำกมกีำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน 
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ตน้ทุนกำรกูย้มืทีไ่ดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยใ์นระหวำ่งปีและอยูใ่นรำยกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนกำรกูย้มื  35,476,269   2,302,046   3,559,412   558,355  
อตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุน (รอ้ยละ)  3.38 - 3.60   3.66 - 3.83  3.38 3.66 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนทีพ่รอ้มใชง้ำน  
   และใชง้ำนแลว้ 13,116,222,167  

 
12,281,886,016  

  
3,192,299,025  

  
6,457,543,995  

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนทีอ่ยูร่ะหวำ่ง 
   ก่อสรำ้ง  1,449,350,324  

 
 2,151,480,725  

  
621,005,693  

 
 368,957,876  

รวม 14,565,572,491 14,433,366,741   3,813,304,718   6,826,501,871  
 
มลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนอยูใ่นระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรม 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่พร้อมใช้งำนและใช้งำนแล้ว ใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำดว้ยวธิรีำยได้ 
โดยใชร้ำคำคดิลดมลูคำ่กระแสเงนิสดทีค่ำดวำ่จะเกดิในอนำคตเป็นมลูคำ่ปัจจุบนั และวธิเีปรยีบเทยีบรำคำขำย โดยผูป้ระเมนิ
อสิระ ทีเ่ป็นผูไ้ดร้บักำรรบัรองตำมมำตรฐำนวชิำชพีและเป็นผูม้ปีระสบกำรณ์ในกำรประเมนิมลูค่ำในอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภท
เดยีวกนัและอยู่ในท ำเลทีต่ัง้เดยีวกบัหรอืใกลเ้คยีงกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีไ่ดร้บักำรประเมนิมลูคำ่ดงักล่ำว กำรใช้
งำนอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของบรษิทัทุกสนิทรพัยเ์ป็นกำรใชป้ระโยชน์ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรใชป้ระโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดและ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ คณะท ำงำนในฝ่ำยกำรเงนิของบรษิทัจะท ำกำรสอบทำนมูลค่ำที่ประเมนิโดย  
ผูป้ระเมนิอสิระ โดยคณะท ำงำนดงักล่ำวจะรำยงำนไปยงัผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิและคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั
โดยตรง และผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะท ำงำนด้ำนกำรประเมนิมูลค่ำ และผู้ประเมนิอิสระ 
จะมกีำรประชุมหำรอืเกีย่วกบัขัน้ตอนกำรประเมนิมูลค่ำและผลกำรประเมนิมูลค่ำทุกรอบปีเป็นอย่ำงน้อย ซึง่รอบกำรประชุม
หำรอืดงักล่ำวจะสอดคลอ้งกบัรอบระยะเวลำรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงไม่ได้ท ำกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมโดยผู้ประเมนิอิสระ ฝ่ำยบรหิำร
พจิำรณำวำ่มลูคำ่ยตุธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่สุทธทิำงบญัชขีองรำยกำรดงักล่ำว 
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อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนทีน่ ำไปวำงเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำเชำ่ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 1,418,413,740 1,170,980,785 633,692,116 386,259,161 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดค้ำ่เชำ่และบรกิำร  381,596,972   583,120,841   70,157,466   336,721,895  
คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรง 
   ซึง่ก่อใหเ้กดิรำยไดค้ำ่เชำ่ส ำหรบัปี 

 
 259,199,951  

 
 358,362,332  

 
 116,824,184  

 
 260,383,901  

คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรง 
  ซึง่ไมไ่ดก้่อใหเ้กดิรำยไดค้ำ่เชำ่ส ำหรบัปี 

 
 26,546,435  

 
 16,256,370  

 
 -    

 
 -    

 
ยอดรวมของรำยไดค้ำ่เชำ่ขัน้ต ่ำในอนำคตตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี  217,335,109   527,575,274   16,223,280   290,819,708  
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี  1,231,017,638   1,386,805,728   -     986,764,964  
เกนิกวำ่ 5 ปี 2,975,315,184   853,482,521   -     491,342,355  
รวม 4,423,667,931  2,767,863,523   16,223,280  1,768,927,027  
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16 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 
    เครื่องใช้ส ำนักงำน     
  ส่วนปรบัปรงุ ระบบ และเครื่องมือเครื่องใช้   งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน อำคำร สำธำรณูปโภค คลงัสินค้ำ ยำนพำหนะ สินทรพัยใ์ห้เช่ำ ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน 10,177,866 651,139,573 4,643,291,894 434,366,389 158,187,436 340,101,148 324,273,008 6,561,537,314 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (479,492,778) (1,069,400,194) (255,193,541) (127,787,345) (244,294,719) - (2,176,168,577) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 10,177,866 171,646,795 3,573,891,700 179,172,848 30,400,091 95,806,429 324,273,008 4,385,368,737 
         
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,177,866 171,646,795 3,573,891,700 179,172,848 30,400,091 95,806,429 324,273,008 4,385,368,737 
เพิม่ขึน้ - 14,055,356 10,268,294 18,250,923 12,903,766 3,070,150 406,978,082 465,526,571 
กำรโอนยำ้ย - 14,043,790 427,339,077 12,076,743 - 73,937,000 (527,396,610) - 
จ ำหน่ำย - - - (2,904) (188,379) - - (191,283) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (19,218,028) (193,793,250) (45,967,782) (15,404,186) (17,893,344) - (292,276,590) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ - - - (7,194) - - - (7,194) 
โอนจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ (หมำยเหตุ 15) 78,432,999 - - - - - 3,252,214 81,685,213 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น - - - - - - (4,947,169) (4,947,169) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 88,610,865 180,527,913 3,817,705,821 163,522,634 27,711,292 154,920,235 202,159,525 4,635,158,285 
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 งบกำรเงินรวม 
    เครื่องใช้ส ำนักงำน     
  ส่วนปรบัปรงุ ระบบ และเครื่องมือเครื่องใช้   งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน อำคำร สำธำรณูปโภค คลงัสินค้ำ ยำนพำหนะ สินทรพัยใ์ห้เช่ำ ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน  88,610,865   679,238,719  5,080,899,265   464,683,068   148,363,718   417,108,298   202,159,525   7,081,063,458  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  -  (498,710,806) (1,263,193,444)  (301,160,434) (120,652,426) (262,188,063)  -   (2,445,905,173) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  88,610,865   180,527,913  3,817,705,821   163,522,634   27,711,292   154,920,235   202,159,525   4,635,158,285  
         
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  88,610,865   180,527,913  3,817,705,821   163,522,634   27,711,292   154,920,235   202,159,525   4,635,158,285  
เพิม่ขึน้  -     10,327,127   10,967,907   19,888,069   14,014,469   3,179,633   983,611,563   1,041,988,768  
กำรโอนยำ้ย  -     29,320,044   349,271,547   23,592,019   616,350   53,435,786   (456,235,746)  -    
จ ำหน่ำย  -     (2)  -     (425,867)  (146,064)  (220,806)  (3,582,704)  (4,375,443) 
คำ่เสือ่มรำคำ  -     (27,784,064)  (204,223,139)  (47,802,446)  (10,307,302)  (23,690,603)  -     (313,807,554) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ  -     (15,055)  24   (58,690)  (77,442)  -     (13,248)  (164,411) 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำย  -     -     -     (56,597)  -     -     -     (56,597) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ  88,610,865   192,375,963  3,973,722,160   158,659,122   31,811,303   187,624,245   725,939,390   5,358,743,048  
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน  88,610,865   717,868,876  5,441,138,719   497,450,733   151,813,616   473,171,717   725,939,390   8,095,993,916  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  -    (525,492,913) (1,467,416,559)  (338,791,611) (120,002,313) (285,547,472)  -     (2,737,250,868) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  88,610,865   192,375,963   3,973,722,160   158,659,122   31,811,303   187,624,245   725,939,390   5,358,743,048  
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   เครื่องใช้    
   ส ำนักงำนและ    
  ส่วนปรบัปรงุ เครื่องมือเครื่องใช้  งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน อำคำร คลงัสินค้ำ ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน - 13,443,746 18,385,050 42,109,719 - 73,938,515 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (3,728,004) (12,732,490) (33,649,367) - (50,109,861) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ - 9,715,742 5,652,560 8,460,352 - 23,828,654 
       
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ - 9,715,742 5,652,560 8,460,352 - 23,828,654 
เพิม่ขึน้ - - 729,697 10,313,230 12,904,400 23,947,327 
คำ่เสือ่มรำคำ - (672,187) (2,158,256) (5,803,198) - (8,633,641) 
โอนจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน (หมำยเหตุ 15) 67,591,975 - - - 3,252,214 70,844,189 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 67,591,975 9,043,555 4,224,001 12,970,384 16,156,614 109,986,529 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน  67,591,975   13,443,746   19,114,747   43,114,968   16,156,614   159,422,050  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  -   (4,400,191)  (14,890,746)  (30,144,584)  -   (49,435,521) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ  67,591,975   9,043,555   4,224,001   12,970,384   16,156,614   109,986,529  

 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   เครื่องใช้    
   ส ำนักงำนและ    
  ส่วนปรบัปรงุ เครื่องมือเครื่องใช้  งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน อำคำร คลงัสินค้ำ ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ  67,591,975   9,043,555   4,224,001   12,970,384   16,156,614   109,986,529  
เพิม่ขึน้  -     -     1,387,247   -     68,337,799   69,725,046  
จ ำหน่ำย  -     -     (347,706)  -     -     (347,706) 
คำ่เสือ่มรำคำ  -     (672,188)  (1,679,771)  (3,269,382)  -     (5,621,341) 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำย  -     -     (56,597)  -     -     (56,597) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ  67,591,975   8,371,367   3,527,174   9,701,002   84,494,413   173,685,931  
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน  67,591,975   13,443,746   18,950,606   43,114,968   84,494,413   227,595,708  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  -     (5,072,379)  (15,423,432)  (33,413,966)  -     (53,909,777) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ  67,591,975   8,371,367   3,527,174   9,701,002   84,494,413   173,685,931  

 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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สนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรและบรษิทัเป็นผูเ้ช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรขำ้งตน้ประกอบดว้ยกลุ่มสนิทรพัย์
ในธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นดจิติอล และยำนพำหนะ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำทุนของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ    292,334,119  292,334,119  4,398,400  4,398,400 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม     (69,797,015) (40,250,769)  (2,366,701) (1,487,021) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 222,537,104  252,083,350  2,031,699  2,911,379 
 

17 ค่ำควำมนิยม 
 
คำ่ควำมนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด ทีถู่กก ำหนดตำมส่วนงำนธุรกจิ ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
Synergy 4,245,408,918 4,245,408,918 - - 
ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 9,942,006,923 9,942,006,923 - - 
ธุรกจิพลงังำน 2,162,207,653 2,162,207,653 - - 
ธุรกจิน ้ำ 1,225,422,158 1,225,422,158 - - 
รวม 17,575,045,652 17,575,045,652 - - 
 
มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำยุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในกำร
จ ำหน่ำย โดยใชเ้ทคนิคมูลค่ำปัจจุบนั ซึ่งถูกจดัอยู่ในระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุตธิรรม กำรค ำนวณดงักล่ำวใชป้ระมำณ
กำรกระแสเงนิสดซึ่งอำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร กระแสเงนิสด
หลงัจำกปีที ่5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตทีไ่ม่สูงกว่ำอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิ
เงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู ่
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ขอ้สมมตทิีส่ ำคญัใชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่ยตุธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยแสดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 

Synergy 
ธรุกิจพฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
ก ำไรขัน้ตน้ 44.5 63.1 - 26.5 
อตัรำกำรเตบิโต 19.7 3.9 (2.5) 6.3 
อตัรำคดิลด 6.3 7.1 5.5 2.8 
 
ฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงองิจำกผลประกอบกำรในอดตีทีผ่่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์
กำรเติบโตของตลำด อตัรำกำรเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ใช้สอดคล้องกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเติบโตที่รวมอยู่ใน
รำยงำนของอุตสำหกรรม อตัรำคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงำนนัน้ๆ 
 
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืจะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชี หำกขอ้สมมตทิี่ใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำยุตธิรรมหกัด้วยต้นทุนในกำร
จ ำหน่ำยเปลีย่นแปลงเป็นดงันี้ 
 
 

Synergy 
ธรุกิจพฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
ก ำไรขัน้ตน้ 37.5 54.0 - 14.7 
อตัรำกำรเตบิโต 17.6 2.6 (4.5) (6.7) 
อตัรำคดิลด 7.6 8.0 7.7 29.2 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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18 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน (287,901) 11,049,523 - - 
ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน 116,877,983 130,667,391 - 24,779,232 
 116,590,082 141,716,914 - 24,779,232 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ทีจ่ะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืน 2,761,600 (6,382,436) - - 
ทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกวำ่ 12 เดอืน (3,086,487,593) (2,615,794,882) (475,722,925) - 
 (3,083,725,993) (2,622,177,318) (475,722,925) - 
     
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (2,967,135,911) (2,480,460,404) (475,722,925) 24,779,232 
 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
ยอดต้นปี 
พ.ศ. 2561 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรูใ้น
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2561 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรูใ้น
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 6,575,065 (1,962,391) - 4,612,674 789,086 - 5,401,760 
เงนิลงทุนเผือ่ขำย 16,917,604 - 18,882,997 35,800,601 - (40,647,897) (4,847,296) 
เงนิลงทุนในบรษิทัต่ำงประเทศ - - - - 449,721 - 449,721 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 19,153,618 6,160,690 - 25,314,308 (557,326) - 24,756,982 
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนระยะยำวอื่น 143,400 - - 143,400 - - 143,400 
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ 2,033,199 - - 2,033,199 - - 2,033,199 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - - - - 7,529,940 - 7,529,940 
ประมำณกำรเพือ่กำรซ่อมแซม 968,837 726,639 - 1,695,476 (1,076,247) - 619,229 
ดอกเบีย้จ่ำยเงนิกู ้ 13,750,350 24,083,557 - 37,833,907 986,613 - 38,820,520 
รำยไดร้อกำรตดับญัช ี 108,738,953 (20,545,239) - 88,193,714 (33,625,646) - 54,568,068 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ - 182,401 - 182,401 (59,929) - 122,472 
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเชำ่ระยะยำว 1,886,567 637 - 1,887,204 (1,795,767) - 91,437 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 23,168,870 6,502,693 - 29,671,563 8,127,535 (7,715,976) 30,083,122 
คำ่ใชจ้่ำยจำกสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนรอกำรตดับญัช ี 586,559 - - 586,559 (586,559) - - 
ก ำไรขำดทุนจำกกำรขำยระหวำ่งกนั - สทุธ ิ 50,227,284 4,409,458 - 54,636,742 29,921,851 - 84,558,593 
ผลขำดทุนทำงภำษ ี 97,892,307 63,117,475 - 161,009,782 516,759 - 161,526,541 
 342,042,613 82,675,920 18,882,997 443,601,530 10,620,031 (48,363,873) 405,857,688 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ยอดต้นปี 
พ.ศ. 2561 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2561 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        
ปรบัมลูคำ่ยุตธิรรมจำกกำรรวมธุรกจิ (1,721,297,387) 67,998,050 - (1,653,299,337) 17,786,307 - (1,635,513,030) 
เงนิลงทุน - - (108,651,960) (108,651,960) - (434,580,676) (543,232,636) 
คำ่เสือ่มรำคำ (2,480,958) 2,480,958 - - - - - 
รำยไดจ้ำกสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนรอกำรตดับญัช ี (12,284,191) 2,297,949 - (9,986,242) 8,562,159 - (1,424,083) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กูร้อกำรตดับญัช ี (2,733,469) (3,430,426) - (6,163,895) 1,831,087 - (4,332,808) 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ (102,374) 102,374 - - - - - 
รำยไดค้ำ่เชำ่รอกำรตดับญัช ี (947,388,431) (198,572,069) - (1,145,960,500) (42,530,542) - (1,188,491,042) 
 (2,686,286,810) (129,123,164) (108,651,960) (2,924,061,934) (14,350,989) (434,580,676) (3,372,993,599) 
        
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (2,344,244,197) (46,447,244) (89,768,963) (2,480,460,404) (3,730,958) (482,944,549) (2,967,135,911) 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ยอดต้นปี 
พ.ศ. 2561 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2561 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - - - - 7,481,277 - 7,481,277 
รำยไดร้อกำรตดับญัช ี 85,180,403 (22,630,897) - 62,549,506 (21,862,129) - 40,687,377 
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเชำ่ระยะยำว 1,886,566 (8,915) - 1,877,651 (1,877,651) - - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 6,502,472 3,465,491 - 9,967,963 1,481,054 (2,584,438) 8,864,579 
ผลขำดทุนทำงภำษ ี 73,599,576 86,297,583 - 159,897,159 1,010 - 159,898,169 
 167,169,017 67,123,262 - 234,292,279 (14,776,439) (2,584,438) 216,931,402 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        
เงนิลงทุน (4,709,637) - (108,647,711) (113,357,348) - (430,415,023) (543,772,371) 
รำยไดจ้ำกสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนรอกำรตดับญัช ี (10,854,226) 2,292,067 - (8,562,159) 8,562,159 - - 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กูร้อกำรตดับญัช ี (2,733,469) (113,427) - (2,846,896) 206,943 - (2,639,953) 
รำยไดค้ำ่เชำ่รอกำรตดับญัช ี (52,823,946) (31,922,698) - (84,746,644) (61,495,359) - (146,242,003) 
 (71,121,278) (29,744,058) (108,647,711) (209,513,047) (52,726,257) (430,415,023) (692,654,327) 
        
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 96,047,739 37,379,204 (108,647,711) 24,779,232 (67,502,696) (432,999,461) (475,722,925) 
 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีส ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรบัรู้ไม่เกินจ ำนวนที่เป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมกี ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้ กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดท้ี่
เกดิจำกรำยกำรขำดทุนทีส่ำมำรถยกไปเพือ่หกักลบกบัก ำไรทำงภำษใีนอนำคต ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ช ้ 3,633,696,567 3,131,685,343 91,174,045 - 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีไ่มไ่ดร้บัรู ้ 726,739,313 626,337,069 18,234,809 - 
ปีทีห่มดอำยุ พ.ศ. 2563 - 2567 พ.ศ. 2562 - 2566 พ.ศ. 2563 - 2567 - 
 

19 เงินกู้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิกูร้ะยะสัน้ 4,410,819,143 1,615,980,331 2,645,819,143 1,315,980,331 
เงนิกูร้ะยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 124,729,533 - - - 
เงนิกูร้ะยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 33) 

 
 -    

 
- 

 
698,400,000 

 
672,900,000 

 4,535,548,676 1,615,980,331 3,344,219,143 1,988,880,331 
     
รำยกำรไม่หมุนเวียน     
เงนิกูร้ะยะยำว 1,374,343,972 -  -    - 
 1,374,343,972  -     -     -    
รวม 5,909,892,648 1,615,980,331 3,344,219,143 1,988,880,331 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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กำรเปลีย่นแปลงในเงนิกูท้ีเ่กดิขึน้จำกกจิกรรมจดัหำเงนิในระหวำ่งปีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 

เงินกู้ระยะสัน้ 

เงินกู้ระยะสัน้
จำกกิจกำรท่ี
เก่ียวข้องกนั เงินกู้ระยะยำว รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี พ.ศ. 2561 1,784,171,994 - 3,936,901,708 5,721,073,702 
กระแสเงนิสด (191,706,967) - (3,999,000,000) (4,190,706,967) 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมเงนิกู ้ 23,515,304 - 62,098,292 85,613,596 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2561 1,615,980,331 - -    1,615,980,331 
กระแสเงนิสด 2,766,343,179 - 1,499,000,000 4,265,343,179 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมเงนิกู ้ 28,495,633 -  73,505  28,569,138 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2562 4,410,819,143   -    1,499,073,505 5,909,892,648 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

เงินกู้ระยะสัน้ 

เงินกู้ระยะสัน้
จำกกิจกำรท่ี
เก่ียวข้องกนั เงินกู้ระยะยำว รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี พ.ศ. 2561 1,384,171,994 1,302,000,000 - 2,686,171,994 
กระแสเงนิสด (91,706,967) (629,100,000) - (720,806,967) 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมเงนิกู ้ 23,515,304 - - 23,515,304 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2561 1,315,980,331 672,900,000 - 1,988,880,331 
กระแสเงนิสด 1,301,343,179 25,500,000 - 1,326,843,179 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมเงนิกู ้ 28,495,633 - - 28,495,633 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2562 2,645,819,143 698,400,000  -    3,344,219,143 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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รำคำตำมบญัชแีละมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิกูร้ะยะยำว มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัช ี 1,499,073,505 - - - 
มลูคำ่ยตุธิรรม 1,499,073,505 - - - 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิกูส้่วนทีห่มนุเวยีนมมีลูคำ่เท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไมม่สีำระส ำคญั  
 
มลูคำ่ยตุธิรรมค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึง่คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงนิกูท้ีอ่ตัรำรอ้ยละ 3.51 และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 
2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรม 
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
เงนิกูร้ะยะสัน้ 1.65 – 2.17 1.75 - 2.40 1.65 - 1.85 1.75 - 1.86 
เงนิกูร้ะยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 1.15 - 1.25 1.15 
เงนิกูร้ะยะยำว 2.87 - 3.51 - - - 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูร้ะยะยำว มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 124,729,533 - - - 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 1,374,343,972 - - - 
รวม 1,499,073,505 - - - 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้  456,452,663  506,634,314  34,812,435  15,509,008 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 33) 1,165,277  3,343,238  7,543,856  6,503,569 
เจำ้หนี้อื่น  44,226,901  43,138,292  36,881,220  9,750,045 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยค์ำ้งจ่ำย  611,823,793  1,131,919,555  55,294,230  2,878,677 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย  567,863,109   457,873,220   165,347,760   158,438,205  
เงนิปันผลคำ้งจ่ำย  14,259,004  11,083,736  -    - 
เงนิประกนัผลงำน  126,851,579  69,838,014  24,312,538  61,649,498 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ  441,941,980  321,026,728  54,454,923  41,427,521 
ประมำณกำรหนี้สนิจำกกำรค ้ำประกนั  7,635,925  5,273,708  7,635,925  5,273,709 
อื่นๆ 1,089,484,216  226,828,646  814,315,525  199,126,352 
รวม  3,361,704,447   2,776,959,451   1,200,598,412   500,556,584  
 

21 หุ้นกู้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   9,534,908,490  4,505,013,365  5,536,530,961  3,854,033,372 
หุน้กู ้ 23,779,475,392  30,259,458,270 14,229,603,659  14,066,066,534 
รวม 33,314,383,882  34,764,471,635 19,766,134,620  17,920,099,906 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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กำรเปลีย่นแปลงในหุน้กูท้ีเ่กดิขึน้จำกกจิกรรมจดัหำเงนิในระหวำ่งปีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี 34,764,471,635  28,677,394,756 17,920,099,906  14,180,695,978 
กระแสเงนิสด (1,300,039,480) 6,222,638,853  1,837,960,520  3,731,608,342 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กู ้  23,185,175  22,526,747  8,074,194  7,795,586 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนทำงกำรเงนิจำก 
   กำรรวมธุรกจิ 

  
(173,233,448) (158,088,721) - -    

ยอดสิน้ปี 33,314,383,882 34,764,471,635 19,766,134,620 17,920,099,906 
 
รำคำตำมบญัชแีละมลูคำ่ยตุธิรรมของหุน้กู ้มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัช ี 33,314,383,882  34,764,471,635 19,766,134,620  17,920,099,906 
มลูคำ่ยตุธิรรม 33,885,485,229  35,065,946,923 20,140,460,663  18,149,246,701 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของหุน้กู ้อำ้งองิจำกรำคำตรำสำรหนี้ทีไ่ม่รวมดอกเบี้ยคำ้งรบั (clean price) ทีเ่ผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำ
สำรหนี้ไทย ซึง่ถูกจดัอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรม 
 
อตัรำดอกเบี้ยของหุน้กูข้องกลุ่มกจิกำรทัง้หมดเป็นอตัรำดอกเบี้ยคงที ่โดยอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
หุน้กู ้ 2.13 - 5.69 2.13 - 5.79 2.13 - 5.02 2.13 - 5.02 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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ระยะเวลำครบก ำหนดของหุน้กู ้มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี  9,534,908,490  4,505,013,365  5,536,530,961  3,854,033,372 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 18,174,549,137  22,152,505,671 11,452,545,885  11,409,201,343 
เกนิกวำ่ 5 ปี  5,604,926,255  8,106,952,599  2,777,057,774  2,656,865,191 
รวม 33,314,383,882  34,764,471,635 19,766,134,620  17,920,099,906 
 

22 รำยได้รอกำรตดับญัชี 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของรำยไดร้อกำรตดับญัช ีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี  4,571,542,145  4,358,874,024 2,529,702,070 2,585,823,295 
เพิม่ขึน้  214,607,108  477,933,389 214,095,082 91,162,327 
รบัรูร้ำยได ้ (2,248,036,564) (265,265,268) (2,123,258,519) (147,283,552) 
ยอดสิน้ปี 2,538,112,689 4,571,542,145 620,538,633 2,529,702,070 
 
เมื่อวนัที ่6 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2558 บรษิทัจ ำหน่ำยทรพัย์สนิใหแ้ก่ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำ
ดบับลวิเอชเอ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ แต่ยงัคงมภีำระค่ำใชจ้่ำยในอนำคตตำมสญัญำรบัประกนัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำ 
ซึ่งพจิำรณำว่ำควำมเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นีัยส ำคญัยงัไม่ไดโ้อนไปยงัผู้ซื้อ บรษิทัจงึบนัทกึรำยกำรดงักล่ำว เป็นรำยได้ 
รอกำรตดับญัช ีต่อมำในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิทัพจิำรณำทบทวนภำระค่ำใชจ้่ำยในอนำคตตำมสญัญำรบัประกนัก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนคงเหลอื พบว่ำควำมเสีย่งและผลตอบแทนทีม่อียู่ไม่มนีัยส ำคญัแล้ว บรษิทัจงึกลบัรำยกำรรำยไดร้อกำร  
ตดับญัชีและอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจ ำนวน 2,052.27 ล้ำนบำท และ 1,937.85 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เข้ำงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็ในปีนี้ 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน     
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 150,638,378 140,353,043 44,322,897 41,612,279 
ก ำไรหรือขำดทุน     
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 49,097,425 22,708,854 15,632,807 7,301,467 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     
กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนั 
   ผลประโยชน์พนกังำน (38,579,881) - (12,922,189) - 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี 140,353,043 117,644,189 41,612,279 34,310,812 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 22,688,076 19,703,732 6,450,616 6,357,911 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี 23,595,849 - 8,150,643 - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 2,813,500 3,005,122 1,031,548 943,556 
 189,450,468 140,353,043 57,245,086 41,612,279 
     
กำรวดัมลูคำ่ใหม่     
(ผลก ำไร)ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง 
   ขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร ์ (18,735,386) - 314,896 - 
ผลก ำไรทีเ่กดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลง 
   ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ (10,941,472) - (7,438,610) - 
ผลก ำไรทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ (8,903,023) - (5,798,475) - 
 (38,579,881) - (12,922,189) - 
     
ผลประโยชน์ทีจ่่ำยในระหวำ่งปี (232,209) - - - 
ยอดสิน้ปี 150,638,378 140,353,043 44,322,897 41,612,279 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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เมื่อวนัที ่5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำนฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ โดยจะมผีล
บงัคบัใช้เมื่อพ้นก ำหนด 30 วนันับแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัได้แก่ค่ำชดเชยส ำหรบั
พนักงำนที่เกษียณอำยุและมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ปีจะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจ้ำงอตัรำสุดทำ้ยเป็น 
400 วนัของคำ่จำ้งอตัรำสุดทำ้ย ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงนี้ไดบ้นัทกึเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนบรกิำรในอดตีในระหวำ่งปี 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
อตัรำคดิลด 1.86 - 2.95 2.36 - 3.38 2.80 2.75 
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต 5.50 - 6.50 5.00 - 8.00 6.50 8.00 
อตัรำกำรลำออก 0.00 - 15.00 0.00 - 13.00 0.00 - 12.00 0.00 - 9.00 
อำยเุกษยีณ 55 และ 60 ปี 55 และ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 กำร 

เปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 ข้อสมมติเพ่ิมขึน้ ข้อสมมติลดลง 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
      
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ  

3.75 - 13.11 
ลดลง รอ้ยละ  
5.76 - 14.82 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  
4.02 - 15.95 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  
6.41 - 17.83 

อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  
3.84 - 15.69 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  
8.08 - 19.31 

ลดลง รอ้ยละ  
3.66 - 13.17 

ลดลง รอ้ยละ  
7.36 - 16.16 

อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ  
3.96 - 14.30 

ลดลง รอ้ยละ  
6.09 - 15.91 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  
1.06 - 11.25 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  
2.57 - 11.18 

 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

74 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กำร 

เปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 ข้อสมมติเพ่ิมขึน้ ข้อสมมติลดลง 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
      
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ  

11.30 
ลดลง รอ้ยละ  

14.82 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  

13.32 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  

17.83 
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  

13.15 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  

19.31 
ลดลง รอ้ยละ  

11.40 
ลดลง รอ้ยละ  

16.16 
อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ  

12.20 
ลดลง รอ้ยละ  

15.91 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  

5.02 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

4.06 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งตน้นี้อำ้งองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ ในทำง
ปฏบิตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธก์นั ในกำรค ำนวณ
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนั
กบักำรค ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 

24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมลูค่ำหุ้น 
 
 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว ส่วนเกินมลูค่ำหุ้น 
 หุ้น บำท หุ้น บำท บำท 
      
ยอดตน้ปี พ.ศ. 2561 15,677,730,186 1,567,773,019 14,322,430,321 1,432,243,032 12,391,309,606 
กำรเพิม่ทุนจำกกำรใชส้ทิธ ิ
   ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ - - 11,836,848 1,183,685 47,224,969 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2561 15,677,730,186 1,567,773,019 14,334,267,169 1,433,426,717 12,438,534,575 
กำรเพิม่ทุนจำกกำรใชส้ทิธ ิ
   ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ - - 374,831,283 37,483,128 1,495,448,207 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2562 15,677,730,186 1,567,773,019 14,709,098,452 1,470,909,845 13,933,982,782 
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25 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 หน่วย บำท หน่วย บำท 
     
ยอดตน้ปี 115,669,514 795,398,351 116,825,502 803,347,472 
กำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ (36,606,049) (251,720,527) (1,155,988) (7,949,121) 
ยอดสิน้ปี 79,063,465 543,677,824 115,669,514 795,398,351 
 
เงือ่นไขส ำคญัของ WHA-W1 มดีงันี้ 
อตัรำส่วนกำรเสนอขำย : 3 หุน้สำมญัเพิม่ทุน ต่อใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย 
รำคำใชส้ทิธ ิ  : หุน้ละ 3.4181 บำท (หลงักำรเปลีย่นแปลงใบส ำคญัแสดงสทิธ)ิ 
อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ  : ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อหุน้สำมญั 10 หุน้ (หลงักำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่หุน้) 
วนัทีใ่ชส้ทิธคิรัง้แรก : วนัที ่25 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 
วนัทีส่ิน้สุดกำรใชส้ทิธ ิ : วนัที ่4 มนีำคม พ.ศ. 2563 
 

26 เงินปันผล 
 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที ่7/2019 เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใน
อตัรำ 0.0815 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,198.79 ลำ้นบำท บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลเมือ่วนัที ่6 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมื่อวนัที ่29 เมษำยน พ.ศ. 2562 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลในอตัรำ 
0.0833 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,198.80 ลำ้นบำท บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลเมือ่วนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมื่อวนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2561 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลในอตัรำ 
0.0907 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,299.39 ลำ้นบำท บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลเมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
และทีป่ระชุมไดอ้นุมตัใิหจ้ดัสรรเงนิก ำไรสทุธเิพือ่เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพิม่เตมิ จ ำนวน 344,302 บำท 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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27 องคป์ระกอบของก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิลงทุน     
ก ำไร(ขำดทุน)ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 2,737,529,649 364,695,864 2,718,861,860 566,786,747 
หกั  กำรปรบัปรุงกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่

เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน (7,625) (710,286) -   
 2,737,522,024 363,985,578 2,718,861,860 566,786,747 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (162,794,681) (90,974,382) - - 
กำรวดัมลูคำ่ใหม่ของภำระผกูพนั 
   ผลประโยชน์พนกังำน 45,048,530 7,862,874 4,694,648 (8,227,541) 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นของ 
   บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ (26,146,562) (17,579,956) - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวม 2,593,629,311 263,294,114 2,723,556,508 558,559,206 
     
ภำษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของ 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (557,072,924) (74,353,795) (544,711,302) (111,711,841) 
รวม 2,036,556,387 188,940,319 2,178,845,206 446,847,365 
 

28 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตัว๋แลกเงนิ 28,495,634 23,515,304 28,495,634 23,515,304 
เงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ 26,656,802 88,867,045 11,776,712 5,009,397 
หุน้กู ้ 898,757,686 972,529,481 673,967,738 605,729,952 
เงนิกูจ้ำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 8,185,947 10,174,686 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ 10,039,760 11,211,448 134,052 209,115 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กู ้ 17,835,642 18,653,390 8,074,194 7,795,587 
อื่นๆ 4,597,847 64,557,429 20,801,063 23,775,345 
รวม 986,383,371 1,179,334,097 751,435,340 676,209,386 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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29 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน 939,703,344  885,387,445  218,806,324  198,104,993 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 459,708,022  496,983,911  46,104,632  134,639,126 
คำ่เชำ่ทีด่นิ 20,207,484  19,443,059 870,263 850,809 
คำ่ทีป่รกึษำ 59,728,337 44,182,350 12,535,712 8,859,092 
ตน้ทุนขำยกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 1,751,045,409  1,687,994,226 - - 
ภำษธีุรกจิเฉพำะและคำ่ธรรมเนียมโอนทีด่นิ 222,008,841  136,003,055 - - 
 

30 ภำษีเงินได้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนั 301,331,440 278,793,690 - - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 18) 3,730,958 46,447,244 67,502,696 (37,379,204) 
รวม 305,062,398 325,240,934 67,502,696 (37,379,204) 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีณู
กบัอตัรำภำษ ีโดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 4,267,775,631 4,203,328,052 1,924,179,633 2,108,409,468 
หกั  ก ำไรของกจิกำรทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิได ้ (1,189,892,847) (715,878,208) - (36,941,577) 
         ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัรว่มและ 

   กำรรว่มคำ้ (1,945,693,061) (2,542,619,585) - - 
 1,132,189,723 944,830,259 1,924,179,633 2,071,467,891 
     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษ ีรอ้ยละ 20 226,437,945 188,966,052 384,835,927 414,293,578 
ผลกระทบ:     
รำยไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภำษ ี (52,887,348) (50,111,911) (342,731,021) (455,131,162) 
รำยไดท้ีต่อ้งเสยีภำษเีพิม่ขึน้  40,605,065 - 5,561,612 - 
คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 14,068,592 20,453,897 4,032,488 12,964,498 
รำยจ่ำยทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ขึน้ (5,315,812) (14,609,938) (4,071,480) (13,252,875) 
ผลต่ำงจำกอตัรำภำษ ี (3,957,406) 23,903,115 - - 
ขำดทุนทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์ 
   ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 108,259,467 

 
134,142,973 

 
18,234,809 

 
- 

กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน (22,148,105) 22,496,746 1,640,361 3,746,757 
ภำษเีงนิได ้ 305,062,398 325,240,934 67,502,696 (37,379,204) 

 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ 
   ของเงนิลงทุน 

 
2,376,142,864 

 
(475,228,573) 

 
1,900,914,291 448,844,816 (89,768,963) 359,075,853 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่น 
   จำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 

 
(79,398,255) 

 
- 

 
(79,398,255) (21,896,300) - (21,896,300) 

กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนั 
   ผลประโยชน์พนกังำน 

 
38,579,881 

 
(7,715,976) 

 
30,863,905 - - - 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
   ของบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 

 
(12,418,877) 

 
- 

 
(12,418,877) (1,177,960) - (1,177,960) 

รวม 2,322,905,613 (482,944,549) 1,839,961,064 425,770,556 (89,768,963) 336,001,593 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ 
   ของเงนิลงทุน 

 
2,152,075,113 

 
(430,415,023) 

 
1,721,660,090 

 
543,238,557 

 
(108,647,711) 

 
434,590,846 

กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนั 
   ผลประโยชน์พนกังำน 

 
12,922,189 

 
(2,584,438) 

 
10,337,751 - - - 

รวม 2,164,997,302 (432,999,461) 1,731,997,841 543,238,557 (108,647,711) 434,590,846 

 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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31 ก ำไรต่อหุ้น 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ 
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 3,229,253,657 2,906,809,574 1,856,676,937 2,145,788,672 
     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 14,545,890,364 14,329,775,718 14,545,890,364 14,329,775,718 
จ ำนวนหุน้สำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
   ซือ้หุน้สำมญั (หุน้) 185,570,324 193,990,144 185,570,324 193,990,144 
จ ำนวนหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลด (หุน้) 14,731,460,688 14,523,765,862 14,731,460,688 14,523,765,862 
     
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.2220 0.2029 0.1276 0.1497 
     
ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด (บำท) 0.2192 0.2001 0.1260 0.1477 
 

32 เคร่ืองมืออนุพนัธท์ำงกำรเงิน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 39,247,720 408,723 1,760,548 408,723 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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มูลค่ำยุตธิรรมสุทธขิองเครื่องมอือนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  ซึ่งถูกจดัอยู่ในระดบั 2 ของล ำดบัชัน้
มลูคำ่ยตุธิรรม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สญัญำทีม่มีลูคำ่ยตุธิรรมเชงิบวก(ก ำไร) 54,671,023 4,823,005 10,392,125 4,823,005 
สญัญำทีม่มีลูคำ่ยตุธิรรมเชงิลบ(ขำดทุน) (6,791,726) (54,390,068) - - 
 

33 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัทประกอบด้วยบรษิัท ดบับลวิเอชเอ โฮลดิ้ง จ ำกดั  ตระกูลอนันตประยูรและตระกูลจำรุกรสกุล 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 41.71 จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 58.29 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
รายการระหวา่งกนั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรบรหิำร - - 8,938,200 7,339,200 
รำยไดค้ำ่เชำ่ - - - 81,600 
รำยไดเ้งนิปันผล - - 1,666,224,175 1,923,156,153 
ดอกเบีย้รบั - - 215,823,727 90,322,463 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรกิำร - - 3,190,770 3,158,712 
ดอกเบีย้จ่ำย - - 8,185,947 10,174,686 
คำ่เชำ่จ่ำย - - 595,083 - 
     

บริษทัร่วม     
รำยไดธุ้รกจิน ้ำ 213,595,728 188,129,278 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 49,832,134 79,089,995 - - 
รำยไดอ้ื่น 20,096,858 24,833,831 - - 
รำยไดค้ำ่นำยหน้ำและกำรบรหิำร 19,310,758 9,203,894 - - 
ดอกเบีย้รบั 34,490,451 54,087,897 - - 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
กำรร่วมค้ำ     
รำยไดธุ้รกจิน ้ำ 7,394,779 97,440 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 13,341,464 4,063,805 - - 
รำยไดอ้ื่น 1,116,351 - - - 
รำยไดค้ำ่นำยหน้ำและกำรบรหิำร 12,999,846 14,743,855 10,970,040 13,844,855 
รำยไดเ้งนิปันผล - - 47,430,929 352,499,658 
ดอกเบีย้รบั 11,398,141 1,739,746 - 890,283 
     
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
ดอกเบีย้รบั 694,411 448,904 - - 
คำ่เชำ่จ่ำย 12,199,884 12,192,025 10,446,448 10,438,590 
 
ยอดคงคา้ง 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 214,651,203 34,057,676 
บรษิทัรว่ม 591,669,190 66,384,459 - - 
กำรรว่มคำ้ 3,877,196 844,893 194,098 - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 123,151 - - 
รวม 595,546,386 67,352,503 214,845,301 34,057,676 
     
เจ้ำหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 6,637,916 5,598,176 
บรษิทัรว่ม  140,224  - - - 
กำรรว่มคำ้  861  314 861 314 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น  1,024,192  3,342,924 905,079 905,079 
รวม 1,165,277 3,343,238 7,543,856 6,503,569 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัย่อย - - 8,001,150,000 3,821,900,000 
บรษิทัรว่ม - 701,550,500 - - 
กำรรว่มคำ้ 283,490,552 53,000,000 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 100,000,000 - - 
รวม 283,490,552 854,550,500 8,001,150,000 3,821,900,000 
 
เงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำมและไม่มหีลกัประกนั โดยมดีอกเบี้ยในอตัรำรอ้ยละ   
3.55 - 3.73 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : อตัรำรอ้ยละ 1.45 - 4.25 อตัรำ MLR ลบรอ้ยละ 1.25 และอตัรำ MLR ต่อปี) 
 
เงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัย่อย - - 698,400,000 672,900,000 
 
เงนิกู้ระยะสัน้จำกกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำมและไม่มหีลกัประกนั โดยมดีอกเบี้ยในอตัรำร้อยละ   
1.15 - 1.25 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : อตัรำรอ้ยละ 1.15 ต่อปี) 
 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั 
 
ผูบ้รหิำรส ำคญัของบรษิทัรวมถงึกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิำรระดบัสูง ค่ำตอบแทน
ทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 391,067,912  482,122,167 91,337,482 86,421,598 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 17,046,416  11,714,116 3,305,109 4,837,159 
รวม 408,114,328  493,836,283 94,642,591 91,258,757 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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34 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึง่ไมไ่ดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ซือ้ขำยทีด่นิ 906,443,400 693,278,600 - - 
ก่อสรำ้งคลงัสนิคำ้และอำคำรส ำนกังำน 1,740,098,249 621,914,989 1,653,021,627 340,589,502 
ก่อสรำ้งโรงงำนส ำเรจ็รปู 
   และระบบสำธำรณูปโภค 

 
491,418,386 

 
315,626,146 

 
- 

 
- 

รวม 3,137,960,035 1,630,819,735 1,653,021,627 340,589,502 
 
สญัญาเชา่ด าเนินงาน - กรณีกลุ่มกจิการและบรษิทัเป็นผูเ้ชา่ 
 
ภำระผกูพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรจ่ำยคำ่เชำ่ภำยใตส้ญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีย่กเลกิไมไ่ดม้ดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี  48,031,889   51,941,294   3,649,711   3,619,516  
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 96,260,390  108,369,609  15,074,881  14,867,051  
เกนิกวำ่ 5 ปี  119,331,500   141,487,601   49,001,521   52,659,063  
รวม 263,623,779  301,798,504  67,726,113  71,145,630  
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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หนงัสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 
 
ธนำคำรไดอ้อกหนงัสอืค ้ำประกนัในนำมกลุ่มกจิกำรและบรษิทัดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สกลุเงินบำท     
ระบบสำธำรณูปโภค 30,604,494 27,937,630 6,371,330 6,943,530 
กำรนิคมอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 499,949,025 336,506,951 - - 
กำรปฏบิตัติำมสญัญำกบักลุ่มพลงังำน 175,588,833 257,962,476 - - 
กำรขอรบัเงนิคนืภำษกี่อนกำรตรวจแลว้เสรจ็ 449,059,540 473,184,205 55,125,610 79,250,275 
อื่นๆ 157,918,687 151,583,175 5,866,100 11,856,845 
รวม 1,313,120,579 1,247,174,437 67,363,040 98,050,650 
สกลุเงินเหรียญสหรฐั     
กำรปฏบิตัติำมสญัญำกบักลุ่มพลงังำน 5,500,277 7,721,436 - - 
รวม 5,500,277 7,721,436 - - 
 
การค ้าประกนัอืน่ 
 
บรษิทัค ้ำประกนักำรท ำสญัญำเชำ่ซื้อของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่มยีอดคงเหลอืรวม 212.26 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 237.58 
ลำ้นบำท) 
 
35 เหตุการณภ์ายหลงัวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 
เมื่อวนัที ่25 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัเพิม่ทุนทีช่ ำระแลว้จำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธจิ ำนวน 237,503,067 หุน้ 
มูลค่ำหุ้นละ  0.10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน  23,750,307 บำท โดยมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวนเงิน  947,555,739 บำท  
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์มือ่วนัที ่7 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่21 กุมภำพนัธ์ พ.ศ.2563 กลุ่มกจิกำรไดด้ ำเนินกำรออกหุน้กู้ ครัง้ที ่1/2563 จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำร
ออกและเสนอขำยภำยใตโ้ครงกำรตรำสำรหนี้ (Medium Term Note Program) ของบรษิทั ปี 2563 ตำมทีไ่ดร้บัอนุญำตเมื่อ
วนัที่ 7 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 โดยอำศยัมติที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2560  
และมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 เมือ่วนัที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2561 
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