
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 
และข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลของบรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้ำของเฉพำะกิจกำร รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั และหมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิำรของกจิกำรเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท ำ
และน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนี้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบับที่ 34  
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและ
ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดย
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำร สอบทำนอื่น  
กำรสอบทำนนี้มขีอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชที ำใหข้ำ้พเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำมเชื่อมัน่ 
ว่ำจะพบเรื่องที่มนีัยส ำคญัทัง้หมดซึ่งอำจจะพบได้จำกกำรตรวจสอบ  ดงันัน้ขำ้พเจ้ำจงึไม่อำจแสดงควำมเห็นต่อขอ้มูล 
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลทีส่อบทำนได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขำ้พเจำ้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ได้
จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้  
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
ชำญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3760 
กรุงเทพมหำนคร 
15 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,229,700,459 2,680,759,857 793,059,824 867,539,934

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 7 9,422 - 9,422 -

เงนิลงทุนระยะสนั - 247,139,641 - 212,057,400

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื - สุทธิ 476,890,546 920,844,308 304,271,793 237,335,130

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 7 284,490,552 283,490,552 10,581,030,000 8,001,150,000

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 7 64,792,390 - 7,967,582 -

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 708,325 - - -

ต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 9 12,720,609,101 12,788,565,570 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 479,480,503 440,650,247 83,620,649 77,136,975

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 10 986,503,065 - - -

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 19,243,184,363 17,361,450,175 11,769,959,270 9,395,219,439

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 7 714,000,171 - - -

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 7 5,732,416,801 - 5,041,766,609 -

เงนิลงทุนเผอืขาย - 7,888,354,491 - 6,960,460,043

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 13,955,202,257 15,475,998,867 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 26,317,590,807 26,317,590,807

ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ 2,285,405,754 2,405,534,065 966,078,998 1,014,808,998

เงนิลงทุนระยะยาวอนื - สุทธิ - 555,340,519 - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ 11 10,082,788,266 10,322,948,323 3,004,106,349 2,768,250,543

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 5,690,346,378 5,358,743,048 246,938,803 173,685,931

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 4,118,659,963 4,118,659,963 - -

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

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 157,894,714 116,590,082 - -

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 1,082,241,252 1,085,165,671 133,528,094 59,834,934

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 61,394,001,208 64,902,380,681 35,710,009,660 37,294,631,256

รวมสินทรพัย์ 80,637,185,571 82,263,830,856 47,479,968,930 46,689,850,695

กรรมการ  ______________________________      กรรมการ  ______________________________ 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูร้ะยะสนั 2,799,703,684 4,410,819,143 2,799,703,684 2,645,819,143

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 2,840,817,613 3,361,704,447 480,081,144 1,200,598,412

เงนิกูร้ะยะยาวทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 279,658,525 124,729,533 - -

หุน้กูท้ถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 9,536,429,077 9,534,908,490 5,537,409,673 5,536,530,961

รายไดร้อการตดับญัชทีถีงึกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 12 88,376,208 90,721,022 37,180,675 36,971,363

เงนิกูร้ะยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 704,400,000 698,400,000

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 193,618,248 129,897,848 - -

หนสีนิตามสญัญาเช่าส่วนทถีงึกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 79,092,267 - 10,626,739 -

หนสีนิหมุนเวยีนอนื 64,390,772 184,340,732 3,917,786 87,701,205

หนสีนิทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์

ทจีดัประเภททถีอืไวเ้พอืขาย 10 18,636,438 - - -

รวมหนีสินหมุนเวียน 15,900,722,832 17,837,121,215 9,573,319,701 10,206,021,084

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูร้ะยะยาว 7 3,718,549,950 1,374,343,972 2,499,044,295 -

หุน้กู้ 7 24,260,501,070 23,779,475,392 14,230,734,722 14,229,603,659

รายไดร้อการตดับญัชี 12 2,434,204,229 2,447,391,667 581,098,054 583,567,270

หนสีนิตามสญัญาเช่า 307,758,444 - 23,287,141 -

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 2,707,368,127 3,083,725,993 92,457,081 475,722,925

เงนิมดัจาํจากสญัญาเชา่ระยะยาว 198,142,675 216,068,275 17,282,134 17,282,134

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 157,531,466 150,638,378 46,442,607 44,322,897

หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื 81,532,537 274,484,783 - 923,721

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 33,865,588,498 31,326,128,460 17,490,346,034 15,351,422,606

รวมหนีสิน 49,766,311,330 49,163,249,675 27,063,665,735 25,557,443,690

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 13

หุน้สามญั จาํนวน 15,677,730,186 หุน้

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

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 14,946,834,679 หุน้ 

มลูค่าทไีดร้บัชาํระแลว้ หุน้ละ 0.10 บาท 1,494,683,468 1,494,683,468

หุน้สามญั จาํนวน 14,709,098,452 หุน้ 

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

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 13 15,266,493,181 13,933,982,782 15,266,493,181 13,933,982,782

ใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั 14 - 543,677,824 - 543,677,824

ส่วนเกนิทุนจากการแลกหุน้ 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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,840,202,746 7,594,468,019 2,648,804,323 2,646,038,084

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 2,804,090,254 5,604,954,365 647,368,959 2,178,845,206

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

ของบริษทัใหญ่ 27,735,108,051 29,477,631,237 20,416,303,195 21,132,407,005

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 3,135,766,190 3,622,949,944 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 30,870,874,241 33,100,581,181 20,416,303,195 21,132,407,005

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 80,637,185,571 82,263,830,856 47,479,968,930 46,689,850,695

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 447,344,405 436,198,783 29,399,422 100,854,125

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 245,319,186 2,521,820,257 - 2,100,610,884

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 385,503,757 407,441,989 - -

ต้นทุนจากการใหเ้ช่าและบรกิาร (189,727,717) (204,113,298) (13,583,860) (62,361,645)

ต้นทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (114,307,382) (2,173,484,510) - (1,939,119,939)

ต้นทุนจากการขายสนิคา้ (242,399,834) (236,597,756) - -

กาํไรขนัต้น 531,732,415 751,265,465 15,815,562 199,983,425

รายไดอ้นื 345,717,683 114,833,983 228,305,829 125,124,889

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (32,883,606) (42,509,568) - -

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (275,182,266) (294,237,144) (61,384,143) (88,660,164)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (2,445,794) - 1,051,385 -

ต้นทุนทางการเงนิ (255,315,384) (278,204,773) (190,086,320) (174,947,734)

สว่นแบง่กําไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (146,065,779) 322,716,607 - -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 165,557,269 573,864,570 (6,297,687) 61,500,416

ภาษเีงนิได้ (42,667,239) (70,169,269) 2,130,210 (34,681,482)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 122,890,030 503,695,301 (4,167,477) 26,818,934

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของ

เงนิลงทุนในตราสารทุนทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อนื (2,151,005,723) - (1,913,761,467) -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการ

ใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 430,201,144 - 382,752,293 -

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (1,720,804,579) - (1,531,009,174) -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุน - 936,151,276 - 817,330,715

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่า

งบการเงนิ 6,182,803 (12,711,732) - -

สว่นแบง่กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของ

การร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (356,268,878) (4,033,311) - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการ

ใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (187,230,255) - (163,466,143)

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (350,086,075) 732,175,978 - 653,864,572

กาํไรเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี (2,070,890,654) 732,175,978 (1,531,009,174) 653,864,572

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (1,948,000,624) 1,235,871,279 (1,535,176,651) 680,683,506

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 99,250,359 406,605,748 (4,167,477) 26,818,934

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 23,639,671 97,089,553 - -

122,890,030 503,695,301 (4,167,477) 26,818,934

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,858,375,281) 1,138,833,442 (1,535,176,651) 680,683,506

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (89,625,343) 97,037,837 - -

(1,948,000,624) 1,235,871,279 (1,535,176,651) 680,683,506

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.0066 0.0283 (0.0003) 0.0019

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรบัลด 0.0066 0.0279 (0.0003) 0.0018

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ส่วนแบ่ง การเปลียนแปลง รวม

ใบสาํคญั จดัสรรแล้ว - การวดัมูลค่าเงินลงทุน ขาดทุน ส่วนได้เสีย ส่วนของผู้เป็น ส่วนได้เสีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทุน ทุนสาํรองตาม การแปลงค่า การวดั ในตราสารทุนผ่าน เบด็เสรจ็อืนของ ของบริษทัใหญ่ เจ้าของของ ทีไม่มอีาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ซือหุ้นสามญั จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุน งบการเงิน มลูค่าใหม่ กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน บริษทัร่วมและการร่วมค้า ในบริษทัยอ่ย บริษทัใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

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

ยอดคงเหลอื ณ ต้นงวด พ.ศ. 2562 1,433,426,717 12,438,534,575 795,398,351 172,861,100 156,777,302 8,471,392,437 291,196,570 (90,974,382) 6,298,087 - (17,579,956) 3,568,397,978 27,225,728,779 3,788,364,071 31,014,092,850

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

ยอดคงเหลอืทีปรบัปรุงแลว้ 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

การเพมิทุนจากการใชส้ทิธติาม

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

การเพมิทุนของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - - - 10 10

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัย่อยแก่

สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคมุ - - - - - - - - - - - - - (78,800,102) (78,800,102)

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

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

ยอดคงเหลอื ณ สินงวด 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

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี 4 - - - - - 146,484,368 (2,189,504,442) - - 2,188,178,086 (796,569,912) - (651,411,900) (324,953,359) (976,365,259)

ยอดคงเหลอืทีปรบัปรุงแลว้ 1,470,909,845 13,933,982,782 543,677,824 172,861,100 156,777,302 7,740,952,387 - (162,794,681) 35,993,188 2,188,178,086 (822,716,474) 3,568,397,978 28,826,219,337 3,297,996,585 32,124,215,922

การเพมิทุนจากการใชส้ทิธติาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 13, 14 23,773,623 948,485,971 (159,653,396) - - - - - - - - - 812,606,198 - 812,606,198

ใบสาํคญัแสดงสทิธหิมดอายุ 13, 14 - 384,024,428 (384,024,428) - - - - - - - - - - - -

การเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีของ

บรษิทัใหญ่ในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - (45,342,203) (45,342,203) (51,005,029) (96,347,232)

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัย่อยแก่

สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคมุ - - - - - - - - - - - - - (21,600,023) (21,600,023)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - 99,250,359 - 6,988,444 - (1,718,040,390) (246,573,694) - (1,858,375,281) (89,625,343) (1,948,000,624)

ยอดคงเหลอื ณ สินงวด พ.ศ. 2563 1,494,683,468 15,266,493,181 - 172,861,100 156,777,302 7,840,202,746 - (155,806,237) 35,993,188 470,137,696 (1,069,290,168) 3,523,055,775 27,735,108,051 3,135,766,190 30,870,874,241

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

กาํไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ใบสาํคญั จดัสรรแล้ว - การวดัมูลค่าเงินลงทุน

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทุน ทุนสาํรองตาม การวดั ในตราสารทุนผ่าน รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ซือหุ้นสามญั จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุน มลูค่าใหม่ กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด พ.ศ. 2562 1,433,426,717 12,438,534,575 795,398,351 202,175,962 156,777,302 3,186,942,678 453,429,398 (6,582,033) - 18,660,102,950

การเพมิทุนจากการใชส้ทิธติาม

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ สินงวด 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

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี 4 - - - - - 6,933,716 (2,175,089,488) - 2,174,622,415 (2,168,155,772)

ยอดคงเหลือทีปรบัปรงุแล้ว 1,470,909,845 13,933,982,782 543,677,824 202,175,962 156,777,302 2,652,971,800 - 3,755,718 2,174,622,415 21,138,873,648

การเพมิทุนจากการใชส้ทิธติาม

ใบสําคญัแสดงสทิธิ 13, 14 23,773,623 948,485,971 (159,653,396) - - - - - - 812,606,198

ใบสําคญัแสดงสทิธหิมดอายุ - 384,024,428 (384,024,428) - - - - - - -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - - - (4,167,477) - - (1,531,009,174) (1,535,176,651)

ยอดคงเหลือ ณ สินงวด พ.ศ. 2563 1,494,683,468 15,266,493,181 - 202,175,962 156,777,302 2,648,804,323 - 3,755,718 643,613,241 20,416,303,195

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 165,557,269 573,864,570 (6,297,687) 61,500,416

รายการปรบัปรงุ

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 1,932,888 (2,894,819) (1,051,386) -

ค่าเสอืมราคา 137,481,128 121,805,288 8,122,056 29,637,784

ค่าตดัจําหน่าย 3,489,510 2,106,681 359,405 490,324

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนระยะสนั (590,105) (2,237,572) (717,081) (1,786,824)

กําไรจากการจําหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - (161,490,945) - (161,490,945)

กําไรจากการจําหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (1,789,237) (340,584) (693,458) -

ตดัจําหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวอนื - 3,420,663 - -

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน (204,675,494) - - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,893,087 5,997,854 2,119,710 1,860,872

รายไดด้อกเบยี (5,415,037) (15,207,014) (74,938,479) (36,798,725)

รายไดเ้งนิปันผล (56,339,144) (45,541,897) (149,101,279) (75,224,204)

ตน้ทุนทางการเงนิ 255,315,384 278,204,773 190,086,320 174,947,734

สว่นแบ่งกําไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 146,065,779 (322,716,607) - -

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิในการดําเนินงาน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (121,972,335) (8,577,005) 6,352,464 (15,787,310)

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (56,496,098) (38,650,019) - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (2,886,578) (14,179,378) (2,078,285) (1,418,949)

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (159,031,931) 2,441,229 (66,781,280) 12,315,971

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 150,578,206 4,234,502 (47,231,062) (19,030,900)

รายไดร้อการตดับญัชี (15,548,698) (49,584,235) (2,259,904) (18,544,580)

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (119,949,959) (49,316,636) (83,783,416) (23,106,221)

เงนิมดัจําจากสญัญาเชา่ระยะยาว 1,057,879 4,379,342 - -

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื (2,763,006) (19,106,633) (625,825) (3,504,800)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 120,913,508 266,611,558 (228,519,187) (75,940,357)

ดอกเบยีรบั 718,232 1,347,089 391,916 221,804

ดอกเบยีจ่าย (341,714,181) (357,628,663) (191,803,908) (179,279,056)

เงนิปันผลรบัจากกจิกรรมดําเนินงาน 670,486,914 83,810,953 35,397,037 27,793,275

ภาษเีงนิไดร้บัคนื - 11,616,712 - -

ภาษเีงนิไดจ่้าย (29,607,275) (28,857,053) (4,405,389) (4,824,916)

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)ในกจิกรรมดําเนินงาน 420,797,198 (23,099,404) (388,939,531) (232,029,250)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนระยะสนั (441,000,000) (610,015,512) (385,000,000) (160,000,000)

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายเงนิลงทุนระยะสนั 688,062,917 1,013,727,649 597,765,059 682,748,850

เงนิสดจ่ายใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (1,000,000) (167,000,000) (2,582,900,000) (257,900,000)

เงนิสดรบัคนืจากการใหกู้ร้ะยะสนัแก่

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 3,020,000 -

เงนิสดรบัจากการลดทุนของเงนิลงทุนเผอืขาย 4,931,967 7,325,192 4,931,967 4,943,251

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัรว่ม - (32,157,514) - -

เงนิสดจ่ายเพอืสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ - (6,374,998) - (6,374,998)

เงนิสดรบัจากการลดทุนของสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 48,730,000 230,016,000 48,730,000 230,016,000

เงนิสดจ่ายเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (330,167,331) (225,664,520) (99,600,707) (6,085,826)

ดอกเบยีจ่ายทถีอืเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (4,875,232) (3,643,004) (2,300,920) (575,632)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (199,363,916) (144,676,363) (36,494,036) (3,317,171)

ดอกเบยีจ่ายทถีอืเป็นทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (623,850) (156,071) (623,850) (156,071)

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 2,165,284 383,832 693,459 -

เงนิปันผลรบัจากกจิกรรมลงทุน 113,704,242 47,430,928 113,704,242 47,430,929

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)ในกจิกรรมลงทุน (119,435,919) 109,195,619 (2,338,074,786) 530,729,332

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสนั 1,150,000,000 791,403,807 1,150,000,000 791,403,807

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะสนั (2,765,000,000) (1,620,000,000) (1,000,000,000) (1,320,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 6,000,000 6,000,000

เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะยาว 2,499,000,000 21,297,500 2,499,000,000 -

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 3,000,000,000 - - -

เงนิสดจ่ายในการออกหุน้กู้ (3,793,150) - - -

เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู้ (2,500,000,000) - - -

เงนิสดจ่ายคนืหนีสนิตามสญัญาเช่า (22,673,298) - (3,262,758) -

เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 796,965 - 796,965 -

เงนิปันผลจ่าย (1,999,635) (90) - -

เงนิสดจ่ายในการเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่

ในบรษิทัย่อย (96,347,230) - - -

เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม - 10 - -

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,259,983,652 (807,298,773) 2,652,534,207 (522,596,193)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สทุธิ 1,561,344,931 (721,202,558) (74,480,110) (223,896,111)

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด (12,404,329) (12,057,061) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 4,229,700,459 2,438,961,192 793,059,824 62,281,030

-

รายการทีมิใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 487,051,135 1,040,649,688 218,519,930 90,391,588

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 150,532,730 55,056,411 41,706,079 5,614,922

สนิทรพัยแ์ละหนีสนิตามสญัญาเช่า                     16,245,646                                 -                         3,078,400                                 -   

เงนิปันผลคา้งจ่าย                     33,859,393                     89,883,748                                 -                                   -   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่1121 หมู่ที ่3 ถนน เทพำรกัษ์ ต ำบลเทพำรกัษ์ อ ำเภอเมอืงสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10270 
 
กำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) คอื กำรให้เช่ำและขำยที่ดนิ อำคำร โรงงำน คลงัสนิค้ำ และ
อสงัหำรมิทรพัย์อื่น ๆ กำรพฒันำและบรหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย์ ในนิคมอุตสำหกรรมและเขตอุตสำหกรรม กำรบรกิำร
สำธำรณูปโภค สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกำรบรกิำรที่เกี่ยวเนื่องอื่น  ๆ กำรบรกิำรด้ำนดิจติอล คลงัขอ้มูล กำรเชื่อมต่อ
อนิเตอรเ์น็ต และบรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศอื่น ๆ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยบำท เวน้แต่ไดร้ะบุ
เป็นอย่ำงอื่น 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัที ่ 
15 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง  
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัช ีวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มู ลทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำ
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหมม่ำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี 

 

กลุ่มกจิกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และ 
ทีเ่กี่ยวกบัสญัญำเช่ำ (TFRS 16) โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกจิกำรไม่ไดท้ ำกำรปรบัปรุง
ย้อนหลงังบกำรเงนิที่แสดงเปรยีบเทียบส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทำงที่สำมำรถกระท ำได้ตำม
ขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำว ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรได้ท ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภท
รำยกำรใหม่ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของ
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบั
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรบัปรงุ 

กำรจดัประเภท
รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม ่

 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์     
สินทรพัยห์มุนเวยีน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ     
   ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ - - 236,482,234 236,482,234 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 247,139,641 - (247,139,641) - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 920,844,308 (4,450,790) - 916,393,518 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 47,879,298 - 47,879,298 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิ ี     
   รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - - 10,657,407 10,657,407 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย     
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน - 158,659,652 555,340,519 714,000,171 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย     
มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 7,888,354,491 7,888,354,491 
เงนิลงทุนเผื่อขำย 7,888,354,491 - (7,888,354,491) - 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 15,475,998,867 (1,137,957,026) - 14,338,041,841 
ส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ 2,405,534,065 (78,762) - 2,405,455,303 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธ ิ 555,340,519 - (555,340,519) - 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธ ิ 10,322,948,323 55,867,276 - 10,378,815,599 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 5,358,743,048 109,545,949 - 5,468,288,997 
รวมสินทรพัย ์ 43,174,903,262 (770,534,403) - 42,404,368,859 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรบัปรงุ 

กำรจดัประเภท
รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม ่

 บำท บำท บำท บำท 
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
หน้ีสินหมุนเวียน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 3,361,704,447 - (32,739,469) 3,328,964,978 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี - 46,387,412 32,739,469 79,126,881 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 123,845,511 188,892,604 312,738,115 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 3,083,725,993 40,417,631 - 3,124,143,624 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 274,484,783 (4,819,698) (188,892,604) 80,772,481 
รวมหน้ีสิน 6,719,915,223 205,830,856 - 6,925,746,079 
     
ส่วนของเจำ้ของ     
ก ำไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร 7,594,468,019 146,484,368 - 7,740,952,387 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ 5,604,954,365 (797,896,268) - 4,807,058,097 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 3,622,949,944 (324,953,359) - 3,297,996,585 
รวมส่วนของเจำ้ของ 16,822,372,328 (976,365,259) - 15,846,007,069 
     
รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 23,542,287,551 (770,534,403) - 22,771,753,148 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

รำยกำร
ปรบัปรงุ 

กำรจดัประเภท
รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม ่

 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์     
สินทรพัยห์มุนเวยีน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ 
   ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ - - 212,057,400 212,057,400 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 212,057,400 - (212,057,400) - 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 237,335,130 (2,308,821) - 235,026,309 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 10,392,125 - 10,392,125 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 6,960,460,043 6,960,460,043 
เงนิลงทุนเผื่อขำย 6,960,460,043 - (6,960,460,043) - 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธ ิ 2,768,250,543 18,735,386 - 2,786,985,929 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 173,685,931 14,577,993 - 188,263,924 
รวมสินทรพัย ์ 10,351,789,047 41,396,683 - 10,393,185,730 
     
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
หน้ีสินหมุนเวียน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,200,598,412 - (844,503) 1,199,753,909 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปี - 11,785,584 844,503 12,630,087 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 22,039,177 297,897 22,337,074 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 475,722,925 1,616,661 - 477,339,586 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 923,721 (511,382) (297,897) 114,442 
รวมหน้ีสิน 1,677,245,058 34,930,040 - 1,712,175,098 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

รำยกำร
ปรบัปรงุ 

กำรจดัประเภท
รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม ่

 บำท บำท บำท บำท 
ส่วนของเจำ้ของ     
ก ำไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร 2,646,038,084 6,933,716 - 2,652,971,800 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ 2,178,845,206 (467,073) - 2,178,378,133 
รวมส่วนของเจำ้ของ 4,824,883,290 6,466,643 - 4,831,349,933 
     
รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 6,502,128,348 41,396,683 - 6,543,525,031 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่มำถือปฏิบตัิมีผลกระทบต่อวิธปีฏิบตัิทำงบญัชีของกลุ่มกิจกำรที่เป็น
สำระส ำคญัในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
เงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ 
 
เงนิลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ ถูกจดัเป็นประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอื
ขำดทุน และรบัรูร้ำยกำรปรบัปรุงสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในก ำไรสะสม 
 
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด จำกเดมิจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนระยะยำวอื่นและแสดงดว้ยวธิี
รำคำทุน เปลี่ยนเป็นจดัเป็นประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน และรบัรู้
รำยกำรปรบัปรุงสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในก ำไรสะสม 
 
การดอ้ยค่า 
 
ขอ้ก ำหนดทำงบญัชใีหม่เกี่ยวกบักำรรบัรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ท ำให้กลุ่มกจิกำรต้องพิจำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุน
ด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกและในรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป กลุ่มกิจกำรใช้วธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำร
พจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ และรบัรูร้ำยกำรปรบัปรุงสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในก ำไรสะสม 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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อนุพนัธท์างการเงนิและกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรม และรบัรู้รำยกำรปรบัปรุงสะสม ณ วนัที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในก ำไรสะสม ยกเวน้สญัญำอนุพนัธ์ทีใ่ชก้ำรบญัชป้ีองกันควำมเสีย่ง ซึง่รบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนส่วนทีม่ี
ประสทิธผิลของอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิเขำ้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ และรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธผิล
ของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิเขำ้ในก ำไรสะสม 
 
สญัญาเช่า 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้หนี้สินตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ได้เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน 
กำรบญัชฉีบบัที ่17 เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำดงักล่ำวจะรบัรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิที่จะต้องช ำระ 
คดิลดด้วยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิ่ม ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่กลุ่มกิจกำร
น ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คอื รอ้ยละ 1.88 - 4.50 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  263,623,779 67,726,113 
(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ  

ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก (23,306,562) (11,500,243) 
บวก:  หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 221,632,073 1,142,400 
(หกั): สญัญำเช่ำระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (105,304,722) - 
(หกั): สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้ำ่ย 

ตำมวธิเีสน้ตรง  (2,880) - 
(หกั): สญัญำทีไ่ดม้กีำรประเมนิใหม่และรบัรูเ้ป็นสญัญำบรกิำร  - (43,319,558) 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำ 

และกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ 35,223,308 20,918,449 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 391,864,996 34,967,161 
   
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน 79,126,881 12,630,087 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 312,738,115 22,337,074 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใชด้ว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำ
จ่ำยล่วงหน้ำ หรอื ค่ำเช่ำคำ้งช ำระทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 นัน้ เป็นกำรเช่ำสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน   

ทีด่นิ 49,531,100 12,399,210 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 6,336,176 6,336,176 

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์   
อสงัหำรมิทรพัย ์ 51,801,053 10,047,713 
อุปกรณ์ 14,980,389 570,402 
ยำนพำหนะ 42,764,507 3,959,878 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 165,413,225 33,313,379 
 
กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตุสมผล 
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำ

เช่ำระยะสัน้ 
• ไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิ

สญัญำเช่ำ 
• เลอืกที่จะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำงๆ เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำของ

มำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรอืไม่ 
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นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั 
 
เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 
• สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์ทำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบั
กำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ยกเวน้สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึง่กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำลกัษณะของกระแสเงินสดโดยรวมของสินทรพัย์ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝง (Embedded derivatives)  
เพื่อพจิำรณำว่ำเขำ้เงือ่นไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 
 
ตราสารหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและ
จำกลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ ดงันี้ 

- รำคำทุนตัดจดัหน่ำย: สินทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงินสดตำมสญัญำที่มีลกัษณะของเงนิต้นและ
ดอกเบี้ย (SPPI) จะรบัรู้ด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย รำยได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ตำมวิธอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดง
รวมอยู่ในรำยได้ทำงกำรเงิน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตัดรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจะรบัรู ้
ในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ส่วนรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำม
สญัญำที่มีลกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขำย จะรบัรูด้้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่น กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 
ยกเว้นรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู้เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรำยได ้
ทำงกำรเงนิ และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ก ำไรหรอืขำดทุนที่ รบัรู้สะสม 
อยู่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถกูจดัประเภทใหม่มำยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ
ดง้กลำ่ว 

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สินทรัพย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำรวัดมูลค่ำแบบรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย และมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน โดยก ำไร
หรอืขำดทนุจำกกำรวดัมลูค่ำภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 

 
กลุ่มกจิกำรโอนจดัประเภทตรำสำรหนี้เมื่อโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเปลีย่นไปเท่ำนัน้ 
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ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมลูค่ำ (ซึง่ไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงได)้ คอื ก) มลูค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรู้ไปยงัก ำไรหรือ
ขำดทุนในภำยหลงั โดยกลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรวดัมูลค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั ส ำหรบัเงนิปันผล
จำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุและแสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพี
บัญชี มำถือปฏิบัติส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที ่ 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ส ำหรบักำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัชี ด้วยมูลค่ำเดยีวกบัมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ดงันัน้เงนิลงทุน 
ในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 714,000,171 บำท 
วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
การดอ้ยค่า 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรต้องพิจำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยรวม 
กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward-looking) ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรหนี้ที่วดัมลูค่ำดว้ยวธิวีดัมลูค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึง่วธิกีำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำนัน้ ขึน้อยู่
กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งด้ำนเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ สนิทรพัย์ที่เกิดจำก
สญัญำ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงงำ่ยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพี
บัญชี มำถือปฏิบัติส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้ใน
กำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้ สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ 
ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงงำ่ยในกำรค ำนวณ โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้จ ำนวน 33,581,121 บำท 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 วดัมลูค่ำโดยใชข้อ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 
อนุพนัธท์างการเงนิและกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 
 
อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิรบัรู้เริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำสญัญำอนุพนัธ์ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ย
มลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กำรบญัชสี ำหรบักำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัขึน้อยู่กบัว่ำ
ไดก้ ำหนดให้สญัญำอนุพนัธ์ดงักล่ำวเป็นเครื่องมอืทีใ่ช้ป้องกนัควำมเสีย่งหรอืไม่ รวมทัง้ลกัษณะของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนั
ควำมเสีย่ง กลุ่มกิจกำรก ำหนดใหส้ญัญำอนุพนัธ์ส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบักระแสเงนิสด
ของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีร่บัรูร้ำยกำรแล้ว หรอืรำยกำรทีค่ำดกำรณ์ทีม่คีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ ในระดบัสูงมำก 
(กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด) 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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ณ วนัทีร่บัรูค้วำมสมัพนัธ์ในกำรป้องกนัควำมเสีย่ง กลุ่มกจิกำรมกีำรจดัท ำเอกสำรทีร่ะบุควำมสมัพนัธท์ำงเศรษฐกจิระหว่ำง
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำรที่มกีำรป้องกันควำมเสี่ยง ซึ่งรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของ
เครื่องมอืที่ใช้ป้องกนัควำมเสี่ยงทีค่ำดว่ำจะชดเชยกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรำยกำรที่มกีำรป้องกนัควำมเสี่ยง 
กลุ่มกจิกำรจดัท ำเอกสำรเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ของกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและกลยุทธ์ทีน่ ำมำใชใ้นกำรจดักำรกบัรำยกำรที่มี
ควำมเสีย่ง  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธ์ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ยกเวน้สญัญำอนุพนัธ์ทีใ่ชก้ำรบญัชี
ป้องกนัควำมเสีย่ง ซึง่รบัรูส่้วนทีม่ปีระสทิธผิลของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธ์ซึ่งมกีำรก ำหนดและ
เข้ำเงื่อนไขของกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดในส ำรองกำรป้องกันควำมเสี่ยงกระแสเงนิสดรวมอยู่ในส่วนของ
เจำ้ของ และรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธผิลในก ำไรหรอืขำดทุนทนัทีทีเ่กดิขึน้ ซึ่งแสดงรวมอยู่ใน
รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนจำกเครื่องมอืทำงกำรเงนิสุทธ ิ
 
สญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำม
สญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไร
หรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลอือยู่ กลุ่มกิจกำรคิด 
ค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมค่ำเช่ำจ่ำย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
• ค่ำเช่ำคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 

 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้ 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดด้วยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่ำ ซึ่งก็คอือตัรำที่สะท้อนถึงกำรกู้ยมื เพื่อให้ได้มำซึ่งสนิทรพัย์ที่มี
มลูค่ำใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขที่ใกลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้จะรบัรู้ด้วยจ ำนวนที่รบัรู้เริ่มแรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมถึงค่ำเช่ำจ่ำยที่ได้ช ำระก่อนเริม่ หรอื  
ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ ต้นทุนทำงตรงเริม่แรก และต้นทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย์ โดยค่ำเช่ำ 
ทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 ประมำณกำรทำงบญัชี 

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

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ซึ่งคอืคณะกรรมกำรบรหิำรของกลุ่มกิจกำรระบุส่วนงำนที่รำยงำนของธุรกิจ 
เพื่อใชใ้นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรโดยจ ำแนกตำมสำยผลติภณัฑแ์ละทีต่ัง้ทำงภูมศิำสตร์ 
 
รำยได้จำกลูกค้ำ 1 รำย (พ.ศ. 2562 : 1 รำย) ของส่วนงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ในประเทศ มีจ ำนวน 141.80 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2562 : 2,148.56 ลำ้นบำท) 
 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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ขอ้มลูรำยไดแ้ละก ำไรตำมสว่นงำนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2563 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

 ธรุกิจ    ธรุกิจ    
 อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 312,333,427 6,924,395 38,233,410 80,351,997 9,501,176 - - 447,344,405 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 245,319,186 - - - - - - 245,319,186 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 316,549 - 383,898,005 1,273,290 - 15,913 - 385,503,757 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 557,969,162 6,924,395 422,131,415 81,625,287 9,501,176 15,913 - 1,078,167,348 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 60,769,736 2,189,287 125,421,978 36,622,989 2,190,851 (439,198) (5,534,894) 221,220,749 
รำยไดอ้ื่น 126,129,054 10,319,626 55,100 614,797 (6,760,986) 215,983,576 (623,484) 345,717,683 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (158,499,025) (57,346,832) (17,496,399) (2,749,011) - (19,224,117) - (255,315,384) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้ (1,083,433) (113,514,792) - (2,220,426) - (29,247,128) - (146,065,779) 
ภำษเีงนิได ้ 3,711,383 (1,020,435) 1,045,170 (10,365,662) (873,157) (35,164,538) - (42,667,239) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบังวด 31,027,715 (159,373,146) 109,025,849 21,902,687 (5,443,292) 131,908,595 (6,158,378) 122,890,030 
ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม        (23,639,671) 
ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่        99,250,359 
         
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมส่วนงำน 74,120,582 4,310,195 41,129,616 18,001,327 3,323,928 - 84,990 140,970,638 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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 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 
         
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 290,747,598 334,794 50,832,664 81,058,484 13,225,243 - - 436,198,783 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 2,521,820,257 - - - - - - 2,521,820,257 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 335,710 - 406,096,484 1,009,795 - - - 407,441,989 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 2,812,903,565 334,794 456,929,148 82,068,279 13,225,243 - - 3,365,461,029 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 206,458,678 (3,040,445) 176,411,151 33,220,696 6,011,597 (247,314) (4,295,610) 414,518,753 
รำยไดอ้ื่น 94,570,134 18,645,134 417,575 248,115 469,183 - 483,842 114,833,983 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (203,354,654) (62,937,366) (9,363,222) (2,549,531) - - - (278,204,773) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 13,021,484 311,840,413 - (2,145,290) - - - 322,716,607 
ภำษเีงนิได ้ (52,452,253) (713,463) (5,374,927) (10,439,953) (1,182,908) - (5,765) (70,169,269) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบังวด 58,243,389 263,794,273 162,090,577 18,334,037 5,297,872 (247,314) (3,817,533) 503,695,301 
ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม        (97,089,553) 
ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ ่        406,605,748 
         
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมส่วนงำน 71,490,208 578,140 35,235,885 13,687,858 2,888,271 - 84,990 123,911,969 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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ขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมส่วนงำน มดีงันี้ 
 
 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธรุกิจ    ธรุกิจ    
 อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน         
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนตำมส่วนงำน 23,752,680,176 13,841,261,572 9,080,548,862 966,680,927 608,592,814 3,005,258,119 1,751,653 51,256,774,123 
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        4,246,915,570 
สนิทรพัยอ์ื่น         
   สนิทรพัยอ์ื่นตำมส่วนงำน 15,034,321,091 420,390,273 2,727,399,252 143,944,580 525,174,509 77,169,945 74,388,155 19,002,787,805 
   สนิทรพัยอ์ื่นทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        6,130,708,073 
รวมสนิทรพัย ์        80,637,185,571 
หนี้สนิตำมส่วนงำน 8,925,114,251 253,381,451 2,918,290,343 489,760,096 93,149,887 2,795,863,807 1,879,270 15,477,439,105 
หนี้สนิทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        34,288,872,225 
รวมหนี้สนิ        49,766,311,330 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 31 ธนัวำคม 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 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน         
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนตำมส่วนงำน 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  
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        4,247,035,133 
สนิทรพัยอ์ื่น         
   สนิทรพัยอ์ื่นตำมส่วนงำน 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  
   สนิทรพัยอ์ื่นทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        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  1,782,052,050  246,532,768  15,107,487,450 
หนี้สนิทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        34,055,762,225 
รวมหนี้สนิ        49,163,249,675 
 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีแ่สดงขำ้งตน้นี้ หมำยถงึ สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนนอกเหนือจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
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7 มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์       
เงนิลงทุนในกองทุน 
   รวมตรำสำรหนี ้ 9,422 236,482,234 - - - - 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์
   เผื่อขำย 5,732,416,801 7,888,354,491 - - - - 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน 
   ทีไ่ม่อยูใ่นควำม 
   ตอ้งกำรของตลำด - - - - 714,000,171 - 
สญัญำแลกเปลีย่น 
   อตัรำดอกเบีย้ - - 64,792,390 - - - 
รวมสินทรพัย ์ 5,732,426,223 8,124,836,725 64,792,390 - 714,000,171 - 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์       
เงนิลงทุนในกองทุน 
   รวมตรำสำรหนี ้ 9,422 212,057,400 - - - - 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์
   เผื่อขำย 5,041,766,609 6,960,460,043 - - - - 
สญัญำแลกเปลีย่น 
   อตัรำดอกเบีย้ - - 7,967,582 - - - 
รวมสินทรพัย ์ 5,041,776,031 7,172,517,443 7,967,582 - - - 
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เทคนิคการประเมนิมลูค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมระดบัที ่1 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิในระดบั 1 อ้ำงองิจำกรำคำเสนอซื้อล่ำสุดจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื
มลูค่ำสุทธทิำงบญัช ี(NAV) ทีเ่ผยแพร่โดยบรษิทับรหิำรจดักำร 
 
เทคนิคการประเมนิมลูค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมระดบัที ่2 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศค ำนวณโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำทีก่ ำหนดไวใ้นตลำดทีม่กีำรซื้อ
ขำยคล่อง มูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยถูกก ำหนดจำกอตัรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำซึ่งอ้ำงองิจำกเสน้อตัรำ
ผลตอบแทนทีส่งัเกตได ้(observable yield curve) ผลกระทบของกำรคดิลดรำคำส ำหรบัตรำสำรอนุพนัธ์ซึ่งมมีูลค่ำยุตธิรรม
อยู่ในระดบั 2 ไม่มสีำระส ำคญั 
 
มลูค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ค ำนวณจำกกระแสเงนิสดตำมสญัญำ คดิลดดว้ยอตัรำอ้ำงองิจำกรำคำตลำดของ
ตรำสำรหนี้อื่นทีม่รีำคำทีส่ำมำรถสงัเกตไดข้องคู่สญัญำ 
 
เทคนิคการประเมนิมลูค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 
 
ผูบ้รหิำรและคณะท ำงำนประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมจะหำรอืเกีย่วกบักระบวนกำรประเมนิมลูค่ำรำยไตรมำส 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำดงันี้ 
 
1) วธิวีเิครำะห์เปรยีบเทยีบอตัรำส่วนรำคำตลำด โดยอ้ำงองิจำกมูลค่ำสุทธขิองกจิกำรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์

ซึง่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำมสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญำทีเ่ป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้ 
 
ขอ้มลูเชงิปรมิำณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัซึ่งใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมระดบั 3 ไดแ้ก่ ก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนทีป่รบัปรุงแล้วของแต่ละกจิกำรทีถู่กลงทุน และอตัรำส่วนลดกำรขำดสภำพคล่อง (DLOM) ควำมสมัพนัธ์
ของขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดด้งักล่ำวกบัมลูค่ำยุตธิรรม เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนัและทศิทำงตรงกนัขำ้ม ตำมล ำดบั 

 
2) วธิสีดัส่วนมลูค่ำสนิทรพัยสุ์ทธ ิโดยอำ้งองิจำกมลูค่ำสุทธขิองกจิกำรทีเ่ป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้ 

 
ขอ้มลูเชงิปรมิำณเกี่ยวกบัขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัซึง่ใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมระดบั 3 ไดแ้ก่ มลูค่ำ
ทรพัยส์นิสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ตำมสดัส่วนเงนิลงทุนในตรำสำรทุน ควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดด้งักล่ำว
กบัมลูค่ำยุตธิรรม เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั 
 

กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงงวด 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำยุติธรรมและมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรพัย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินในแต่ละประเภท  
แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีร่ำคำตำมบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม 
 
 ขอ้มูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 รำคำตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม รำคำตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หน้ีสิน     
เงนิกู ้ 3,998,208,475 3,996,525,748 1,499,073,505 1,499,073,505 
หุน้กู ้ 33,796,930,147 34,382,820,931 33,314,383,882 33,948,598,015 
รวมหน้ีสิน 37,795,138,622 38,379,346,679 34,813,457,387 35,447,671,520 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 รำคำตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม รำคำตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หน้ีสิน     
หุน้กู ้ 19,768,144,395 20,185,312,274 19,766,134,620 20,140,460,663 
รวมหน้ีสิน 19,768,144,395 20,185,312,274 19,766,134,620 20,140,460,663 
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8 ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 
ลูกหนี้กำรคำ้ซึง่แสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระได้
ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 324,027,777 212,646,466 1,130,465 3,928,614 
3 - 6   เดอืน 3,002,729 8,899,797 97,049 7,026,409  
6 - 12 เดอืน 10,238,752 5,646,927 7,838,206 1,771,546  
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 32,390,665 33,648,875 1,165,274 2,124,623  
 369,659,923 260,842,065 10,230,994 14,851,192 
หกั ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (33,581,121) (27,197,442) (1,257,436) - 
รวม 336,078,802 233,644,623 8,973,558 14,851,192 
 

9 ต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยร์ะหว่ำงงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
  ขอ้มูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 12,788,565,570 - 
เพิม่ขึน้ 213,314,258 - 
โอนไปอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 11)  (197,478,408) - 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 31,645,382 - 
รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำย (115,437,701) - 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 12,720,609,101 - 
 
กลุ่มกจิกำรไดโ้อนตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยไ์ปอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน เนื่องจำกมกีำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน 
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ต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์จ ำนวน 1,763.96 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม 2562 : 1,628.51 ล้ำนบำท) ได้น ำไปวำงเป็น
หลกัประกนัวงเงนิกู ้
 

10 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 
ในระหว่ำงงวด ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดอ้นุมตัิกำรขำยสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิจ ำนวน 3 โครงกำร (พ.ศ. 2562 : 3 โครงกำร) 
ซึง่ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อืไวเ้พื่อขำย 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ในระหว่ำงงวด ผูบ้รหิำรของบรษิทัไมไ่ดอ้นุมตักิำรขำยสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในกำรจดัประเภทเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อืไว้
เพื่อขำย (พ.ศ. 2562 : 1 โครงกำร)  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน  
   (หมำยเหตุ 11) 828,231,302 - - - 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 158,271,763 - - - 
รวมสนิทรพัย ์ 986,503,065 - - - 
     
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว 17,339,802 - - - 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 1,296,636 - - - 
รวมหนี้สนิ 18,636,438 - - - 
 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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11 อสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ - สุทธิ 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 4) 10,378,815,599 2,786,985,929 
เพิม่ขึน้ 393,177,697 220,856,409 
ค่ำเสื่อมรำคำ (42,222,471) (3,735,989) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (16,229,665) - 
โอนจำกตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์(หมำยเหตุ 9) 197,478,408 - 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 10) (828,231,302) - 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 10,082,788,266 3,004,106,349 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีน่ ำไปวำงเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำเช่ำ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 1,418,413,740 1,418,413,740 633,692,116 633,692,116 
 

12 รำยได้รอกำรตดับญัชี 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของรำยไดร้อกำรตดับญัชรีะหว่ำงงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ยอดตน้งวด 2,538,112,689 620,538,633 
รบัรูร้ำยได ้ (15,532,252) (2,259,904) 
ยอดสิน้งวด 2,522,580,437 618,278,729 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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13 ทุนเรือนหุ้น 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของทุนเรอืนหุน้ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 

ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น

สำมญั 
 หุ้น บำท บำท 
    
ยอดตน้งวด 14,709,098,452 1,470,909,845 13,933,982,782 
กำรเพิม่ทุนจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 237,736,227 23,773,623 948,485,971 
ใบส ำคญัแสดงสทิธหิมดอำย ุ - - 384,024,428 
ยอดสิน้งวด 14,946,834,679 1,494,683,468 15,266,493,181 
 

14 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมญั 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของใบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 หน่วย บำท 
   
ยอดตน้งวด 79,063,465 543,677,824 
กำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ (23,217,336) (159,653,396) 
ใบส ำคญัแสดงสทิธหิมดอำยุ (55,846,129) (384,024,428) 
ยอดสิน้งวด - - 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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15 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัทประกอบด้วยบรษิัท ดบับลวิเอชเอ โฮลดิ้ง จ ำกดั ตระกูลอนันตประยูรและตระกูลจำรุกรสกุล 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 44.12 จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 55.88 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
รายการระหว่างกนั 
 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด ขอ้มูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บริษทัยอ่ย     
รำยไดจ้ำกกำรบรหิำร - - 2,260,500 2,284,800 
ดอกเบีย้รบั - - 74,582,496 36,576,922 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำร - - 38,400 1,074,897 
ค่ำเช่ำจ่ำย - - - 144,164 
ดอกเบีย้จ่ำย - - 1,778,451 1,917,160 
บริษทัร่วม     
รำยไดธุ้รกจิน ้ำ 51,530,398 56,092,988 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 11,742,597 14,713,537 - - 
รำยไดอ้ื่น 4,968,816 5,473,602 - - 
รำยไดค้่ำนำยหน้ำและกำรบรหิำร 3,966,967 3,382,350 - - 
ดอกเบีย้รบั - 10,725,073 - - 
กำรร่วมค้ำ     
รำยไดธุ้รกจิน ้ำ 2,087,864 5,241,280 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 2,048,737 8,962,883 - - 
รำยไดอ้ื่น 146,309 470,638 - - 
รำยไดค้่ำนำยหน้ำและกำรบรหิำร 2,210,450 2,913,632 1,376,700 2,688,882 
ดอกเบีย้รบั 3,533,923 2,003,151 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
ดอกเบีย้รบั - 357,534 - - 
ค่ำเช่ำจ่ำย 104,399 3,049,971 - 2,611,612 
ดอกเบีย้จ่ำย 56,831 - 43,362 - 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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ยอดคงคา้ง 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 289,575,861 214,651,203 
บรษิทัร่วม 34,556,988 591,669,190 - - 
กำรร่วมคำ้ 7,679,756 3,877,196 388,196 194,098 
รวม 42,236,744 595,546,386 289,964,057 214,845,301 
     
เจ้ำหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 8,491,637 6,637,916 
บรษิทัร่วม - 140,224  - - 
กำรร่วมคำ้ 105,754 861  105,754 861 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 22,624,192 1,024,192  905,079 905,079 
รวม 22,729,946 1,165,277 9,502,470 7,543,856 
     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
บรษิทัย่อย - - 485,932 - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 8,536,819  -  7,553,469 - 
รวม 8,536,819 - 8,039,401 - 
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญัของกจิการ 
ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร รวมถงึกรรมกำร (ไมว่่ำจะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม่) คณะผูบ้รหิำรระดบัสงู ค่ำตอบแทนที่
จ่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 105,315,934 97,877,052 29,883,865 20,712,502 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,908,072 2,758,438 914,031 1,138,537 
รวม 108,224,006 100,635,490 30,797,896 21,851,039 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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16 ภำระผกูพนัและเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึง่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ซื้อขำยทีด่นิ 928,868,250 906,443,400 - - 
ก่อสรำ้งคลงัสนิคำ้และอำคำรส ำนักงำน 1,402,445,769 1,740,098,249 1,402,445,769 1,653,021,627 
ก่อสรำ้งโรงงำนส ำเรจ็รปูและระบบ 
   สำธำรณูปโภค 842,870,141 491,418,386 - - 
รวม 3,174,184,160 3,137,960,035 1,402,445,769 1,653,021,627 
 
หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 
 
ธนำคำรไดอ้อกหนังสอืค ้ำประกนัในนำมกลุ่มกจิกำรและบรษิทัดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
สกลุเงินบำท     
ระบบสำธำรณูปโภค 28,684,494 30,604,494 6,467,330 6,371,330 
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 499,949,025 499,949,025 - - 
กำรปฏบิตัติำมสญัญำกบักลุ่มพลงังำน 175,588,833 175,588,833 - - 
กำรขอรบัเงนิคนืภำษกี่อนกำรตรวจแลว้เสรจ็ 449,059,540 449,059,540 55,125,610 55,125,610 
อื่นๆ 196,962,502 157,918,687 44,909,915 5,866,100 
รวม 1,350,244,394 1,313,120,579 106,502,855 67,363,040 
สกลุเงินเหรียญสหรฐั     
กำรปฏบิตัติำมสญัญำกบักลุ่มพลงังำน 5,500,277 5,500,277 - - 
รวม 5,500,277 5,500,277 - - 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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การค ้าประกนัอืน่ 
 
บริษัทค ้ำประกันกำรท ำสัญญำเช่ำซื้อของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมียอดคงเหลือรวม 205.75 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 : 212.26 ลำ้นบำท) 
 

17 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
เมื่อวนัที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 4/2563 ได้อนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวน 
0.0535 บำทต่อหุ้น โดยจะจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในวนัที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 บริษัทไม่ได้รบัรู้กำรประกำศจ่ำย 
เงนิปันผลดงักล่ำวเป็นหนี้สนิในรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ 
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