
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมระหวำ่งกำลของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 
และขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลของบรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำร  ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดสำมเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงกำร
เปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกจิกำร รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวม
และงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
แบบย่อ ซึ่งผู้บรหิำรของกิจกำรเป็นผู้รบัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจ้ำ
เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลดงักล่ำว
จำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน  รหสั 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของกจิกำร” กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลประกอบดว้ย กำรใชว้ธิกีำรสอบถำม
บุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชี และกำรวิ เครำะห์เปรยีบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น  
กำรสอบทำนนี้มขีอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชที ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเชื่อมัน่  
ว่ำจะพบเรื่องที่มนีัยส ำคญัทัง้หมดซึ่งอำจจะพบได้จำกกำรตรวจสอบ  ดงันัน้ขำ้พเจำ้จงึไม่อำจแสดงควำมเห็นต่อขอ้มูล 
ทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลทีส่อบทำนได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขำ้พเจำ้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่ำขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ได้
จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 

ชำญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3760 
กรุงเทพมหำนคร 
11 สงิหำคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 3,613,746,905 2,680,759,857 799,470,702 867,539,934
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 7 5,854 - 5,854 -

เงนิลงทุนระยะสัน้ - 247,139,641 - 212,057,400
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 644,830,157 920,844,308 222,864,043 237,335,130
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 318,490,552 283,490,552 8,451,940,000 8,001,150,000
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
วธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 682,698 - - -

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 9 12,577,047,262 12,788,565,570 - -
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 489,770,949 440,650,247 102,505,399 77,136,975
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 10 1,181,270,728 - - -

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 18,825,845,105 17,361,450,175 9,576,785,998 9,395,219,439

สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 7 714,000,171 - - -

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 7 7,249,228,148 - 6,395,164,061 -

เงนิลงทุนเผือ่ขาย - 7,888,354,491 - 6,960,460,043
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 13,650,685,566 15,475,998,867 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 26,317,683,307 26,317,590,807
สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 2,160,505,154 2,405,534,065 966,078,998 1,014,808,998
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - สทุธิ - 555,340,519 - -
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สทุธิ 11 10,902,849,278 10,322,948,323 3,900,739,150 2,768,250,543
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 6,107,298,348 5,358,743,048 294,830,231 173,685,931
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 4,118,659,963 4,118,659,963 - -
คา่ความนิยม 17,575,045,652 17,575,045,652 - -
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 159,048,824 116,590,082 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,076,396,022 1,085,165,671 45,913,424 59,834,934

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน 63,713,717,126 64,902,380,681 37,920,409,171 37,294,631,256

รวมสินทรพัย์ 82,539,562,231 82,263,830,856 47,497,195,169 46,689,850,695

กรรมการ  ______________________________      กรรมการ  ______________________________ 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูร้ะยะสัน้ 6,597,779,127 4,410,819,143 5,097,779,127 2,645,819,143

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 2,936,732,225 3,361,704,447 797,190,327 1,200,598,412

เงนิกูร้ะยะยาวทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 309,749,074 124,729,533 - -

หุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 8,318,358,567 9,534,908,490 2,337,069,246 5,536,530,961

รายไดร้อการตดับญัชทีีถ่งึกําหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 12 74,458,200 90,721,022 27,367,819 36,971,363

เงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 709,400,000 698,400,000

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 213,359,036 129,897,848 - -

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึกําหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 80,326,700 - 7,474,570 -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 74,384,382 184,340,732 17,365,715 87,701,205

หน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์

ทีจ่ดัประเภททีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 10 33,997,121 - - -

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 18,639,144,432 17,837,121,215 8,993,646,804 10,206,021,084

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูร้ะยะยาว 7 6,188,683,353 1,374,343,972 3,499,177,698 -

หุน้กู้ 7 19,967,239,120 23,779,475,392 12,332,535,754 14,229,603,659

รายไดร้อการตดับญัชี 12 2,422,858,884 2,447,391,667 578,621,465 583,567,270

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 327,476,273 - 35,774,912 -

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 2,967,948,565 3,083,725,993 361,467,426 475,722,925

เงนิมดัจาํจากสญัญาเชา่ระยะยาว 218,270,599 216,068,275 35,306,893 17,282,134

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 164,424,546 150,638,378 48,562,309 44,322,897

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 83,545,149 274,484,783 - 923,721

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 32,340,446,489 31,326,128,460 16,891,446,457 15,351,422,606

รวมหน้ีสิน 50,979,590,921 49,163,249,675 25,885,093,261 25,557,443,690

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 13

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 14,946,834,679 หุน้ 

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

หุน้สามญั จาํนวน 14,709,098,452 หุน้ 

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

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

ใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 14 - 543,677,824 - 543,677,824

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

กําไรสะสม

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 7,582,617,298 7,594,468,019 2,755,268,720 2,646,038,084

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 3,999,408,681 5,604,954,365 1,736,703,275 2,178,845,206

รวมส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของ

ของบริษทัใหญ่ 28,672,841,030 29,477,631,237 21,612,101,908 21,132,407,005

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 2,887,130,280 3,622,949,944 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 31,559,971,310 33,100,581,181 21,612,101,908 21,132,407,005

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 82,539,562,231 82,263,830,856 47,497,195,169 46,689,850,695

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 445,985,007 391,094,839 32,713,932 55,572,111
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 440,254,692 1,210,545,548 - -
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 359,968,480 420,687,470 - -
ตน้ทุนจากการใหเ้ชา่และบรกิาร (209,011,448) (183,219,470) (21,965,333) (26,995,207)
ตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (260,462,397) (467,263,600) - -
ตน้ทุนจากการขายสนิคา้ (218,532,532) (230,522,924) - -

กาํไรข ัน้ต้น 558,201,802 1,141,321,863 10,748,599 28,576,904
รายไดอ้ืน่ 235,336,018 309,125,994 1,140,675,767 1,653,548,119
ค่าใชจ้่ายในการขาย (38,401,276) (113,705,742) - -
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (268,608,249) (380,742,503) (65,404,160) (150,218,825)
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 8,456,950 - (325,695) -
ตน้ทุนทางการเงนิ (305,190,440) (278,473,372) (182,902,370) (186,290,658)
สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 485,127,519 742,632,872 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 674,922,324 1,420,159,112 902,792,141 1,345,615,540
ภาษเีงนิได้ (299,408) (34,547,358) 3,323,234 4,426,336

กาํไรสาํหรบังวด 674,622,916 1,385,611,754 906,115,375 1,350,041,876

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้
ในกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน
ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 1,525,081,789 - 1,361,667,895 -

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 36,810,178 - 12,922,189
ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการ
ใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (305,016,358) (7,362,036) (272,333,579) (2,584,438)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 1,220,065,431 29,448,142 1,089,334,316 10,337,751

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้
ในกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การเปลีย่นแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุน - 1,386,975,354 - 1,260,859,213
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 4,871,272 (31,612,460) - -
สว่นแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ของ
บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (39,823,490) (7,385,783) - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (277,395,071) - (252,171,843)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (34,952,218) 1,070,582,040 - 1,008,687,370

กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 1,185,113,213 1,100,030,182 1,089,334,316 1,019,025,121

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,859,736,129 2,485,641,936 1,995,449,691 2,369,066,997

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

การแบง่ปันกาํไร
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 542,065,530 1,051,918,429 906,115,375 1,350,041,876
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 132,557,386 333,693,325 - -

674,622,916 1,385,611,754 906,115,375 1,350,041,876

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,736,566,580 2,152,544,817 1,995,449,691 2,369,066,997
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 123,169,549 333,097,119 - -

1,859,736,129 2,485,641,936 1,995,449,691 2,369,066,997

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.0363 0.0731 0.0606 0.0938

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 0.0363 0.0719 0.0606 0.0923

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 893,329,412 827,293,622 62,113,354 156,426,236
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 685,573,878 3,732,365,805 - 2,100,610,884
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 745,472,237 828,129,459 - -
ตน้ทุนจากการใหเ้ชา่และบรกิาร (398,739,165) (387,332,768) (35,549,193) (89,356,852)
ตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (374,769,779) (2,640,748,110) - (1,939,119,939)
ตน้ทุนจากการขายสนิคา้ (460,932,366) (467,120,680) - -

กาํไรข ัน้ต้น 1,089,934,217 1,892,587,328 26,564,161 228,560,329
รายไดอ้ืน่ 581,053,701 423,959,977 1,368,981,596 1,778,673,008
ค่าใชจ้่ายในการขาย (71,284,882) (156,215,310) - -
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (543,790,515) (674,979,647) (126,788,304) (238,878,989)
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 6,011,156 - 725,691 -
ตน้ทุนทางการเงนิ (560,505,824) (556,678,145) (372,988,690) (361,238,392)
สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 339,061,740 1,065,349,479 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 840,479,593 1,994,023,682 896,494,454 1,407,115,956
ภาษเีงนิได้ (42,966,647) (104,716,627) 5,453,444 (30,255,146)

กาํไรสาํหรบังวด 797,512,946 1,889,307,055 901,947,898 1,376,860,810

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้
ในกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน
ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (625,923,934) - (552,093,572) -

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 36,810,178 - 12,922,189
ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการ
ใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 125,184,786 (7,362,036) 110,418,714 (2,584,438)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (500,739,148) 29,448,142 (441,674,858) 10,337,751

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้
ในกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การเปลีย่นแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุน - 2,323,126,630 - 2,078,189,928
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 11,054,075 (44,324,192) - -
สว่นแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ของ
บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (396,092,368) (11,419,094) - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (464,625,326) - (415,637,986)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (385,038,293) 1,802,758,018 - 1,662,551,942

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (885,777,441) 1,832,206,160 (441,674,858) 1,672,889,693

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (88,264,495) 3,721,513,215 460,273,040 3,049,750,503

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

การแบง่ปันกาํไร
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 641,315,889 1,458,524,177 901,947,898 1,376,860,810
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 156,197,057 430,782,878 - -

797,512,946 1,889,307,055 901,947,898 1,376,860,810

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (121,808,701) 3,291,378,259 460,273,040 3,049,750,503
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 33,544,206 430,134,956 - -

(88,264,495) 3,721,513,215 460,273,040 3,049,750,503

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.0429 0.1014 0.0604 0.0957

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 0.0429 0.0998 0.0604 0.0942

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

8



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

ส่วนแบง่ การเปลี่ยนแปลง รวม

ใบสาํคญั จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าเงินลงทุน กาํไรขาดทุน ส่วนได้เสีย ส่วนของผ ู้เป็น ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทุน ทุนสาํรองตาม การแปลงค่า การวดั ในตราสารทุนผ่าน เบด็เสรจ็อื่นของ ของบริษทัใหญ่ เจ้าของของ ที่ไม ่ม ีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ซื้อหุ้นสามญั จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุน งบการเงิน มลูค่าใหม่ กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น บริษทัร่วมและการร่วมค้า ในบริษทัย่อย บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

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

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด พ.ศ . 2562 1,433,426,717 12,438,534,575 795,398,351 172,861,100 156,777,302 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 - - - - - (1,708,596,544) - - - - - - (1,708,596,544) (338,107,168) (2,046,703,712)

ยอดคงเหลอืที่ปรบัปรงุแล ้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

การเพิม่ทนุจากการใชส้ทิธติาม

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

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

การเพิม่ทนุของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - - 10 10

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

เงนิปันผลจา่ยจากบรษิทัยอ่ยแก่

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - - - - - - - - - - - (343,334,720) (343,334,720)

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

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ . 2562 1,439,141,825 12,666,547,788 757,018,146 172,861,100 156,777,302 7,022,524,117 2,146,845,076 (134,610,356) 35,016,587 (7,876,950) (17,579,956) 3,568,397,978 27,805,062,657 3,457,057,149 31,262,119,806

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด พ.ศ . 2563 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

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

ยอดคงเหลือที่ปรบัปรงุแล ้ว 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

การเพิม่ทนุจากการใชส้ทิธติาม

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) - - - - - - - - - - - -

เงนิปันผลจา่ย 15 - - - - - (799,650,978) - - - - - - (799,650,978) - (799,650,978)

การเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีของ

บรษิทัใหญ่ในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - (44,524,826) (44,524,826) (211,301,201) (255,826,027)

เงนิปันผลจา่ยจากบรษิทัยอ่ยแก่

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - - - - - - - - - - - (233,109,310) (233,109,310)

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - 641,315,889 - 10,490,462 - (499,878,933) (273,736,119) - (121,808,701) 33,544,206 (88,264,495)

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ . 2563 1,494,683,468 15,266,493,181 - 172,861,100 156,777,302 7,582,617,298 - (152,304,219) 35,993,188 1,688,299,153 (1,096,452,593) 3,523,873,152 28,672,841,030 2,887,130,280 31,559,971,310

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

กาํไรสะสม

9



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

ใบสาํคญั จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าเงินลงทุน

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทุน ทุนสาํรองตาม การวดั ในตราสารทุนผา่น รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ซื้อหุ้นสามญั จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุน มลูค่าใหม่ กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เจ้าของ

หมายเหต ุ 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

การเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธติาม

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

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด พ.ศ. 2563 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

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 4 - - - - - 6,933,716 (2,175,089,488) - 2,174,622,415 6,466,643

ยอดคงเหลือที่ปรบัปรงุแล้ว 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

การเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธติาม

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

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

เงนิปันผลจา่ย 15 - - - - - (799,650,978) - - - (799,650,978)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - 901,947,898 - - (441,674,858) 460,273,040

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2563 1,494,683,468 15,266,493,181 - 202,175,962 156,777,302 2,755,268,720 - 3,755,718 1,732,947,557 21,612,101,908

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

10



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 840,479,593 1,994,023,682 896,494,454 1,407,115,956
รายการปรบัปรงุ
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (6,183,341) (907,512) (725,691) -
คา่เสือ่มราคา 280,506,271 219,642,368 17,064,111 34,540,344
คา่ตดัจาํหน่าย 5,073,164 3,805,983 566,946 863,436
กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ (590,105) (7,957,433) (717,081) (6,799,342)
กําไรจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - (161,490,945) - (161,490,945)
กําไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (1,679,375) (1,530,571) (693,458) -
ตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น - 6,879,334 - -
กําไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (60,417,386) - - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,786,168 36,495,858 4,239,412 11,891,724
รายไดด้อกเบีย้ (18,286,469) (37,427,289) (150,754,995) (80,123,549)
รายไดเ้งนิปันผล (147,560,885) (153,177,943) (1,207,730,229) (1,549,963,536)
ตน้ทุนทางการเงนิ 560,505,824 556,678,145 372,988,690 361,238,392
สว่นแบ่งกําไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (339,061,740) (1,065,349,479) - -

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในการดาํเนินงาน
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (286,079,948) (66,372,102) (17,724,755) (4,138,207)
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 26,312,640 158,170,140 - -
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (19,966,524) (43,845,646) (11,718,868) 110,220
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (150,631,139) (5,350,565) 1,417,200 4,988,901
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (87,503,613) (64,021,315) (34,927,881) (1,629,407)
รายไดร้อการตดับญัชี (40,803,649) (82,897,344) (14,549,349) (20,085,933)
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (109,956,350) (28,553,190) (70,335,490) (14,674,432)
เงนิมดัจาํจากสญัญาเชา่ระยะยาว 34,859,011 26,972,538 18,024,759 -
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (750,397) (26,538,055) (625,825) (7,098,743)

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 492,051,750 1,257,248,659 (199,708,050) (25,255,121)
ดอกเบีย้รบั 15,765,018 33,939,028 181,367,706 828,985
ดอกเบีย้จ่าย (650,640,578) (693,957,073) (378,835,048) (344,581,560)
เงนิปันผลรบัจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,336,018,751 436,182,008 105,543,432 81,490,845
ภาษเีงนิไดร้บัคนื 2,092,693 11,616,712 - -
ภาษเีงนิไดจ้่าย (62,131,331) (152,195,484) (13,649,556) (16,094,115)

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)ในกจิกรรมดาํเนินงาน 1,133,156,303 892,833,850 (305,281,516) (303,610,966)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

11



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนระยะสัน้ (441,010,524) (4,319,990,377) (385,000,000) (3,670,000,000)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ 688,066,485 3,601,950,570 597,768,627 2,937,748,850
เงนิสดจ่ายใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (41,000,000) (170,311,644) (3,699,100,000) (1,167,100,000)
เงนิสดรบัคนืจากการใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,000,000 309,250,000 3,248,310,000 -
เงนิสดรบัจากการลดทุนของเงนิลงทุนเผือ่ขาย 13,202,409 22,959,466 13,202,409 20,577,525
เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบรษิทัรว่ม - (74,126,794) - -
เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัรว่ม 13,162,226 - - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (92,500) -
เงนิสดจ่ายเพือ่สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ (2,535) (26,149,998) - (6,374,998)
เงนิสดรบัจากการลดทุนของสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 48,730,000 230,016,000 48,730,000 230,016,000
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - (88,500,000) - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (1,065,687,918) (1,163,999,328) (667,973,536) (101,480,415)
ดอกเบีย้จ่ายทีถ่อืเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (8,539,155) (14,852,371) (5,964,843) (1,431,465)
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (556,097,526) (314,589,470) (72,555,177) (17,832,860)
ดอกเบีย้จ่ายทีถ่อืเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (984,796) (388,113) (984,795) (388,113)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,548,851 1,754,579 693,458 -
เงนิปันผลรบัจากกจิกรรมลงทุน 254,592,662 80,427,298 1,102,186,797 1,468,472,691

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)ในกจิกรรมลงทุน (1,087,019,821) (1,926,550,182) 179,220,440 (307,792,785)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสัน้ 6,795,653,775 3,015,602,266 4,795,653,775 2,635,602,266
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะสัน้ (4,615,000,000) (1,920,000,000) (2,350,000,000) (1,320,000,000)
เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 11,000,000 11,500,000
เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะยาว 4,999,000,000 41,031,428 3,499,000,000 -
เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 3,000,000,000 3,700,000,000 - 3,700,000,000
เงนิสดจ่ายในการออกหุน้กู้ (3,793,150) (4,569,487) - (4,569,487)
เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู้ (8,007,000,000) (2,590,000,000) (5,100,000,000) (2,590,000,000)
เงนิสดจ่ายคนืหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (46,877,755) - (6,547,918) -
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 796,965 - 796,965 -
เงนิสดรบัล่วงหน้าจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ - 1,085,862,698 - 1,085,862,698
เงนิสดรบัจากสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 47,890,000 - 7,740,000 -
เงนิปันผลจ่าย (1,030,301,682) (1,538,787,083) (799,650,978) (1,198,795,953)
เงนิสดจ่ายในการเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่
ในบรษิทัยอ่ย (255,826,027) - - -

เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - 10 - -
เงนิสดจ่ายแก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - (80,000,000) - -

เงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมจดัหาเงนิ 884,542,126 1,709,139,832 57,991,844 2,319,599,524

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

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

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 930,678,608 675,423,500 (68,069,232) 1,708,195,773

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,308,440 (23,161,916) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 3,613,746,905 3,824,482,395 799,470,702 1,994,372,914

รายการที่มิใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 651,467,216 709,249,488 484,473,631 54,683,045

เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 341,294,805 107,308,606 89,003,840 7,793,490

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเชา่       57,435,381                  -         14,695,630                  - 

เงนิปันผลคา้งจ่าย       16,717,610       14,427,326                  -                    - 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

13



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่1121 หมูท่ี ่3 ถนน เทพำรกัษ์ ต ำบลเทพำรกัษ์ อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 
 
กำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิัทย่อย (กลุ่มกจิกำร) คอื กำรให้เช่ำและขำยที่ดนิ อำคำร โรงงำน คลงัสนิค้ำ และ
อสงัหำรมิทรพัย์อื่น ๆ กำรพฒันำและบรหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย์ ในนิคมอุตสำหกรรมและเขตอุตสำหกรรม กำรบรกิำร
สำธำรณูปโภค สิง่อ ำนวยควำมสะดวกและกำรบรกิำรที่เกี่ยวเนื่องอื่น  ๆ กำรบรกิำรด้ำนดจิติอล คลงัขอ้มูล กำรเชื่อมต่อ
อนิเตอรเ์น็ต และบรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศอื่น ๆ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยบำท เวน้แต่ไดร้ะบุ
เป็นอยำ่งอื่น 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัที ่ 
11 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมลูทำงกำรเงิน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง  
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัช ีวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มู ลทำงกำรเงนิ
ระหวำ่งกำลภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิ
ระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

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



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี 

 

กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และ 
ทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำ (TFRS 16) โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกจิกำรไม่ไดท้ ำกำรปรบัปรุง
ย้อนหลงังบกำรเงนิที่แสดงเปรยีบเทียบส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทำงที่สำมำรถกระท ำได้ตำม
ขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำว ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรได้ท ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภท
รำยกำรใหม่ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบั
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนเรือ่งสญัญำเชำ่ เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ี 
รำยงำนไวเ้ดิม รำยกำรปรบัปรงุ 

กำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย     
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน - - 236,482,234 236,482,234 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 247,139,641 - (247,139,641) - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 920,844,308 (4,450,790) - 916,393,518 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 47,879,298 - 47,879,298 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิ ี     
   รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - - 10,657,407 10,657,407 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย     
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน - 158,659,652 555,340,519 714,000,171 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย     
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 7,888,354,491 7,888,354,491 
เงนิลงทุนเผือ่ขำย 7,888,354,491 - (7,888,354,491) - 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 15,475,998,867 (1,137,957,026) - 14,338,041,841 
สว่นไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ 2,405,534,065 (78,762) - 2,405,455,303 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น - สทุธ ิ 555,340,519 - (555,340,519) - 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน - สทุธ ิ 10,322,948,323 55,867,276 169,834,059 10,548,649,658 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 5,358,743,048 109,545,949 - 5,468,288,997 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,085,165,671 - (169,834,059) 915,331,612 
รวมสินทรพัย ์ 44,260,068,933 (770,534,403) - 43,489,534,530 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ี 
รำยงำนไวเ้ดิม รำยกำรปรบัปรงุ 

กำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

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

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 23,542,287,551 (770,534,403) - 22,771,753,148 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ี 
รำยงำนไวเ้ดิม รำยกำรปรบัปรงุ 

กำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ 
   ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน - - 212,057,400 212,057,400 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 212,057,400 - (212,057,400) - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 237,335,130 (2,308,821) - 235,026,309 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงนิ - 10,392,125 - 10,392,125 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่  
   ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ - - 6,960,460,043 6,960,460,043 
เงนิลงทุนเผือ่ขำย 6,960,460,043 - (6,960,460,043) - 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน - สทุธ ิ 2,768,250,543 18,735,386 9,714,603 2,796,700,532 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 173,685,931 14,577,993 - 188,263,924 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 59,834,934 - (9,714,603) 50,120,331 
รวมสินทรพัย ์ 10,411,623,981 41,396,683 - 10,453,020,664 
     

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ     
หน้ีสินหมุนเวียน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,200,598,412 - (844,503) 1,199,753,909 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปี - 11,785,584 844,503 12,630,087 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - 22,039,177 297,897 22,337,074 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 475,722,925 1,616,661 - 477,339,586 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 923,721 (511,382) (297,897) 114,442 
รวมหน้ีสิน 1,677,245,058 34,930,040 - 1,712,175,098 
     

ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร 2,646,038,084 6,933,716 - 2,652,971,800 
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ 2,178,845,206 (467,073) - 2,178,378,133 
รวมส่วนของเจำ้ของ 4,824,883,290 6,466,643 - 4,831,349,933 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 6,502,128,348 41,396,683 - 6,543,525,031 
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กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถือปฏิบตัิมผีลกระทบต่อวธิปีฏิบตัิทำงบญัชีของกลุ่ม กิจกำรที่เป็น
สำระส ำคญัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
เงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ 
 
เงนิลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ ถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอื
ขำดทุน และรบัรูร้ำยกำรปรบัปรุงสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในก ำไรสะสม 
 
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด จำกเดมิจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนระยะยำวอื่นและแสดงด้วยวธิี
รำคำทุน เปลี่ยนเป็นจดัเป็นประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน และรบัรู้
รำยกำรปรบัปรุงสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในก ำไรสะสม 
 
การดอ้ยคา่ 
 
ขอ้ก ำหนดทำงบญัชใีหม่เกีย่วกบักำรรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ท ำใหก้ลุ่มกจิกำรตอ้งพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุน
ด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ณ วนัที่รบัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป กลุ่มกจิกำรใช้วธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำร
พจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ และรบัรูร้ำยกำรปรบัปรุงสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในก ำไรสะสม 
 
อนุพนัธท์างการเงนิและกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรม และรบัรู้รำยกำรปรบัปรุงสะสม ณ วนัที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในก ำไรสะสม ยกเวน้สญัญำอนุพนัธท์ีใ่ชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง ซึง่รบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนส่วนทีม่ี
ประสทิธผิลของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิเขำ้ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ และรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนส่วนทีไ่ม่มีประสทิธผิล
ของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิเขำ้ในก ำไรสะสม 
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สญัญาเชา่ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ได้เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน  
กำรบญัชฉีบบัที่ 17 เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำดงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิที่จะต้องช ำระ 
คดิลดด้วยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิ่มถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่กลุ่มกิจกำร
น ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คอื รอ้ยละ 1.88 - 4.50 ต่อปี 
 
  ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 

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

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

พ.ศ. 2562 221,632,073 1,142,400 
(หกั): สญัญำเชำ่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง  (105,304,722) - 
(หกั): สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำย 

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

และกำรยกเลกิสญัญำเชำ่ 35,223,308 20,918,449 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 391,864,996 34,967,161 
   
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - ส่วนทีห่มนุเวยีน 79,126,881 12,630,087 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - ส่วนทีไ่มห่มนุเวยีน 312,738,115 22,337,074 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชด้ว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำ
จ่ำยล่วงหน้ำ หรอื คำ่เชำ่คำ้งช ำระทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรู ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 นัน้ เป็นกำรเชำ่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
  ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน   

ทีด่นิ 219,365,159 22,113,813 
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 335,247,284 43,027,982 
 
กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเชำ่สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำ

เชำ่ระยะสัน้ 
• ไมร่วมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยสุญัญำเชำ่ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิ

สญัญำเชำ่ 
• เลอืกที่จะไม่พิจำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำงๆ เข้ำเงื่อนไขของสัญญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพิจำรณำ 

ของมำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำ
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเชำ่หรอืไม่ 

 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั 
 
เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
• สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน  (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
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กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบั
กำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ยกเวน้สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ซึง่กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กลุ่มกิจกำรพจิำรณำลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives)  
เพือ่พจิำรณำวำ่เขำ้เงือ่นไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 
 

ตราสารหนี้ 
 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและ
จำกลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูคำ่ ดงันี้ 
- รำคำทุนตดัจดัหน่ำย: สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำที่มลีกัษณะของเงนิต้นและ

ดอกเบี้ย (SPPI) จะรบัรูด้ว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยไดด้อกเบี้ยจะรบัรูต้ำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยู่
ในรำยไดท้ำงกำรเงนิ ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นจะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไร
หรอืขำดทุนอื่น ส่วนรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

- มลูคำ่ยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พือ่รบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ
ทีม่ลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถอืไวเ้พื่อขำย จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้รำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยไดด้อกเบี้ยจะรบัรูใ้นส่วนของรำยไดท้ำงกำรเงนิ และก ำไรขำดทุน
จำกอตัรำแลกเปลีย่นซึง่จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมอยู่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูก
จดัประเภทใหมม่ำยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดง้กล่ำว 

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สินทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำแบบรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย และมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน โดยก ำไร
หรอืขำดทุนจำกกำรวดัมลูคำ่ภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยูใ่นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 

 

กลุ่มกจิกำรโอนจดัประเภทตรำสำรหนี้เมื่อโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเปลีย่นไปเท่ำนัน้ 
 

ตราสารทุน 
 

กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมลูคำ่ (ซึง่ไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงได)้ คอื ก) มลูค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรู้ไปยงัก ำไรหรอื
ขำดทุนในภำยหลงั โดยกลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรวดัมลูค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั ส ำหรบัเงนิปันผล
จำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ้ื่น 
 

ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพี
บญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 ส ำหรบักำรวดัมลูคำ่เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่มอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีดว้ยมลูค่ำ
เดยีวกบัมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ดงันัน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมูลค่ำดว้ย
มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 จ ำนวน 714,000,171 บำท วดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม
ของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
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การดอ้ยคา่ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรต้องพิจำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  โดยรวม 
กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward-looking) ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิวีดัมลูค่ำ
ยตุธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวธิกีำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่นัน้ ขึน้อยู่
กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำก
สญัญำ และลูกหนี้ตำมสญัญำเชำ่ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอยำ่งงำ่ยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพี
บญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 โดยเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชใ้นกำรพจิำรณำรบัรู้
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้ สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ ซึง่กลุ่มกจิกำร
เลือกใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณ โดยผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้ นจ ำนวน 25,464,891 บำท ณ วันที ่ 
30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 วดัมลูคำ่โดยใชข้อ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำร
ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 
อนุพนัธท์างการเงนิและกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 
 
อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่กลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำสญัญำอนุพนัธ์ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ย
มูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กำรบญัชสี ำหรบักำรเปลีย่นแปลงของมูลค่ำยุตธิรรมในภำยหลงัขึน้อยู่กบัว่ำ
ไดก้ ำหนดใหส้ญัญำอนุพนัธ์ดงักล่ำวเป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งหรอืไม่ รวมทัง้ลกัษณะของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนั
ควำมเสีย่ง กลุ่มกจิกำรก ำหนดให้สญัญำอนุพนัธ์ส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมอืทีใ่ช้ป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระแสเงนิสด
ของรำยกำรสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีร่บัรูร้ำยกำรแลว้ หรอืรำยกำรทีค่ำดกำรณ์ทีม่คีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ ในระดบัสงูมำก 
(กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด) 
 
ณ วนัทีร่บัรูค้วำมสมัพนัธ์ในกำรป้องกนัควำมเสีย่ง กลุ่มกจิกำรมกีำรจดัท ำเอกสำรทีร่ะบุควำมสมัพนัธท์ำงเศรษฐกจิระหว่ำง
เครื่องมอืที่ใช้ป้องกนัควำมเสี่ยงและรำยกำรที่มกีำรป้องกนัควำมเสี่ยง ซึ่งรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของ
เครื่องมอืที่ใชป้้องกนัควำมเสีย่งที่คำดว่ำจะชดเชยกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรำยกำรที่มกีำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
กลุ่มกจิกำรจดัท ำเอกสำรเกีย่วกบัวตัถุประสงค์ของกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกลยุทธ์ทีน่ ำมำใชใ้นกำรจดักำรกบัรำยกำรทีม่ี
ควำมเสีย่ง  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของอนุพนัธ์ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนอื่น  ยกเวน้สญัญำอนุพนัธท์ีใ่ชก้ำรบญัชี
ป้องกนัควำมเสีย่ง ซึ่งรบัรูส้่วนทีม่ปีระสทิธผิลของกำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธ์ซึ่งมกีำรก ำหนดและ
เข้ำเงื่อนไขของกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงนิสดในส ำรองกำรป้องกนัควำมเสี่ยงกระแสเงนิสดรวมอยู่ในส่วนของ
เจำ้ของ และรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธผิลในก ำไรหรอืขำดทุนทนัททีีเ่กดิขึน้ ซึ่งแสดงรวมอยู่ใน
รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนจำกเครื่องมอืทำงกำรเงนิสุทธ ิ
 
จ ำนวนทีส่ะสมในส่วนของเจำ้ของจะมกีำรจดัประเภทรำยกำรเป็นก ำไรหรอืขำดทุนในงวดทีก่ลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรทีม่กีำร
ป้องกนัควำมเสีย่งเป็นก ำไรหรอืขำดทุน 
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สญัญาเชา่ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำม
สญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไร
หรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สินตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำร 
คดิคำ่เสือ่มรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมคำ่เชำ่จ่ำย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
• คำ่เชำ่คงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยขุองสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กลุ่มกิจกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้  
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดด้วยอตัรำกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่ำ ซึ่งก็คืออตัรำที่สะท้อนถึงกำรกู้ยืม เพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรพัย์  
ทีม่มีลูคำ่ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยสุญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้จะรบัรูด้้วยจ ำนวนที่รบัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมถึงค่ำเช่ำจ่ำยที่ได้ช ำระก่อนเริม่ หรอื  
ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก และตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์โดยค่ำเช่ำ 
ทีจ่่ำยตำมสญัญำเชำ่ระยะสัน้และสญัญำเชำ่สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำจะรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง 
 

5 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชีมำใช้ และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำก
ประมำณกำร 
 

6 ข้อมลูตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ซึ่งคอืคณะกรรมกำรบรหิำรของกลุ่มกิจกำรระบุส่วนงำนที่รำยงำนของธุรกิจ 
เพือ่ใชใ้นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรโดยจ ำแนกตำมสำยผลติภณัฑแ์ละทีต่ัง้ทำงภมูศิำสตร ์
 
กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดทีม่มีูลค่ำตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มกจิกำร (พ.ศ. 2562 รำยไดจ้ำกลูกค้ำ  
2 รำยของส่วนงำนธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศ มจี ำนวน 2,149.36 และ 806.03 ลำ้นบำท)  
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ขอ้มลูรำยไดแ้ละก ำไรตำมสว่นงำนส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 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 
         
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 616,877,062 20,125,723 72,858,987 163,944,370 19,523,270 - - 893,329,412 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 685,573,878 - - - - - - 685,573,878 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 523,111 - 738,325,034 6,554,390 - 69,702 - 745,472,237 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 1,302,974,051 20,125,723 811,184,021 170,498,760 19,523,270 69,702 - 2,324,375,527 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 151,965,265 7,513,619 244,981,530 83,519,883 3,399,093 (1,011,573) (9,497,841) 480,869,976 
รำยไดอ้ื่น 325,595,130 18,679,021 4,218,164 651,866 171,874,684 60,057,611 (22,775) 581,053,701 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (358,128,270) (116,111,566) (39,391,796) (5,481,391) - (41,392,801) - (560,505,824) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้ 24,482,993 384,899,510 - (4,114,757) - (66,206,006) - 339,061,740 
ภำษเีงนิได ้ 3,099,552 (1,413,072) (1,458) (21,879,131) (18,995,067) (3,777,471) - (42,966,647) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบังวด 147,014,670 293,567,512 209,806,440 52,696,470 156,278,710 (52,330,240) (9,520,616) 797,512,946 
ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม        (156,197,057) 
ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่        641,315,889 
         
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยตำมสว่นงำน 146,558,641 11,898,027 83,903,028 36,443,676 6,604,634 - 171,429 285,579,435 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

25 

 
 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 540,103,890 587,364 108,553,581 155,722,858 22,325,929 - - 827,293,622 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย์ 3,732,365,805 - - - - - - 3,732,365,805 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 602,322 - 820,978,189 6,548,948 - - - 828,129,459 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 4,273,072,017 587,364 929,531,770 162,271,806 22,325,929 - - 5,387,788,886 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 643,652,705 (514,581) 362,471,151 61,234,469 7,314,993 (845,400) (11,920,966) 1,061,392,371 
รำยไดอ้ื่น 353,567,433 67,005,205 1,893,518 950,333 457,763 260 85,465 423,959,977 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (404,727,090) (127,822,449) (19,048,541) (5,080,065) - - - (556,678,145) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้ 32,482,119 1,037,156,963 - (4,289,603) - - - 1,065,349,479 
ภำษเีงนิได ้ (64,598,684) (3,890,418) (12,955,546) (21,251,287) (2,020,692) - - (104,716,627) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบังวด 560,376,483 971,934,720 332,360,582 31,563,847 5,752,064 (845,140) (11,835,501) 1,889,307,055 
         

ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม        (430,782,878) 
ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่        1,458,524,177 
         

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



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมส่วนงำน มดีงันี้ 
 
 30 มิถนุำยน 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 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน         
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนตำมส่วนงำน 24,444,060,098 13,904,855,611 9,293,240,672 980,935,945 619,522,883 2,814,386,481 1,595,988 52,058,597,678 
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีไ่มไ่ดปั้นส่วน        4,246,842,476 
สนิทรพัยอ์ื่น         
   สนิทรพัยอ์ื่นตำมสว่นงำน 15,300,303,065 1,026,632,290 1,435,200,085 51,649,223 768,174,820 47,211,565 68,273,515 18,697,444,563 
   สนิทรพัยอ์ื่นทีไ่มไ่ดปั้นส่วน        7,536,677,514 
รวมสนิทรพัย ์        82,539,562,231 
   หนี้สนิตำมสว่นงำน 10,294,092,757 274,033,907 2,752,430,292 458,574,416 113,523,279 2,790,559,326 253,659,661 16,936,873,638 
   หนี้สนิทีไ่มไ่ดปั้นส่วน        34,042,717,283 
รวมหนี้สนิ        50,979,590,921 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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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 
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 
   หนี้สนิตำมสว่นงำน 11,058,077,845  234,850,253  1,363,286,003  308,507,809  114,180,722  1,782,052,050  246,532,768  15,107,487,450 
   หนี้สนิทีไ่มไ่ดปั้นส่วน        34,055,762,225 
รวมหนี้สนิ        49,163,249,675 
 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีแ่สดงขำ้งตน้นี้ หมำยถงึ สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนนอกเหนือจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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7 มลูค่ำยติุธรรม 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 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 
   รวมตรำสำรหนี้ 5,854 236,482,234 - - - - 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์
   เผือ่ขำย 7,249,228,148 7,888,354,491 - - - - 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุน 
   ทีไ่มอ่ยูใ่นควำม 
   ตอ้งกำรของตลำด - - - - 714,000,171 - 
รวมสินทรพัย ์ 7,249,234,002 8,124,836,725 - - 714,000,171 - 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 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 
   รวมตรำสำรหนี้ 5,854 212,057,400 - - - - 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์
   เผือ่ขำย 6,395,164,061 6,960,460,043 - - - - 
รวมสินทรพัย ์ 6,395,169,915 7,172,517,443 - - - - 
 

เทคนิคการประเมนิมลูคา่ส าหรบัการวดัมลูคา่ยตุธิรรมระดบัที ่1 
 

มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิในระดบั 1 อำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อล่ำสุดจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื
มลูคำ่สุทธทิำงบญัช ี(NAV) ทีเ่ผยแพรโ่ดยบรษิทับรหิำรจดักำร 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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เทคนิคการประเมนิมลูคา่ส าหรบัการวดัมลูคา่ยตุธิรรมระดบัที ่3 
 
ตำรำงต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิำณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัซึง่ใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมระดบั 3 
และควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตไดก้บัมลูคำ่ยตุธิรรม 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 
   กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม 
 ช่วงของข้อมูล กำรเปล่ียนแปลง ข้อมูลเพ่ิมขึน้ ข้อมูลลดลง 
     
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีป่รบัปรุงแลว้ 13 - 125 ลำ้นบำท รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.9 ลดลงรอ้ยละ 0.9 
อตัรำส่วนลดกำรขำดสภำพคล่อง รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 0.6 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.6 
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ 6,575 ลำ้นบำท รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ลดลงรอ้ยละ 0.5 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่รีำยกำรโอนระหวำ่งล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรมในระหวำ่งงวด 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำยุติธรรมและมูลค่ำตำมบญัชีของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิในแต่ละประเภท  
แต่ไมร่วมถงึรำยกำรทีร่ำคำตำมบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยตุธิรรม 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 
 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 รำคำตำมบญัชี มลูค่ำยติุธรรม รำคำตำมบญัชี มลูค่ำยติุธรรม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หน้ีสิน     
เงนิกู ้ 6,498,432,427 6,499,584,315 1,499,073,505 1,499,073,505 
หุน้กู ้ 28,285,597,687 28,687,103,859 33,314,383,882 33,948,598,015 
รวมหน้ีสิน 34,784,030,114 35,186,688,174 34,813,457,387 35,447,671,520 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 รำคำตำมบญัชี มลูค่ำยติุธรรม รำคำตำมบญัชี มลูค่ำยติุธรรม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หน้ีสิน     
หุน้กู ้ 14,669,605,000 14,970,885,404 19,766,134,620 20,140,460,663 
รวมหน้ีสิน 14,669,605,000 14,970,885,404 19,766,134,620 20,140,460,663 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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8 ลกูหน้ีกำรค้ำ 

 
ลูกหนี้กำรคำ้ซึง่แสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระได้
ดงันี้ 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 480,113,440 212,646,466 22,215,572 3,928,614 
3 - 6 เดอืน 3,025,122 8,899,797 - 7,026,409 
6 - 12 เดอืน 9,838,422 5,646,927 4,994,789 1,771,546 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 21,231,110 33,648,875 2,688,291 2,124,623 
 514,208,094 260,842,065 29,898,652 14,851,192 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (25,464,891) (27,197,442) (1,583,131) - 
รวม 488,743,203 233,644,623 28,315,521 14,851,192 
 

9 ต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยร์ะหวำ่งงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
  ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 12,788,565,570 - 
เพิม่ขึน้ 427,858,583 - 
โอนไปอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน (หมำยเหตุ 11)  (268,348,796) - 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 8,193,406 - 
รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำย (379,221,501) - 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 12,577,047,262 - 
 
กลุ่มกจิกำรไดโ้อนตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยไ์ปอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน เนื่องจำกมกีำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน 
 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 1,839.91 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม 2562 : 1,628.51 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนั
วงเงนิกู ้



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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10 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย 

 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 
 
ในระหว่ำงงวด ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดอ้นุมตักิำรขำยสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิจ ำนวน  5 โครงกำร (พ.ศ. 2562 : 7 โครงกำร) 
ซึง่ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ในระหว่ำงงวด ผูบ้รหิำรของบรษิทัไมไ่ดอ้นุมตักิำรขำยสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในกำรจดัประเภทเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อืไว้
เพือ่ขำย (พ.ศ. 2562 : 1 โครงกำร)  
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน (หมำยเหตุ 11) 1,181,270,728 - - - 
รวมสนิทรพัย ์ 1,181,270,728 - - - 
     
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเชำ่ระยะยำว 32,700,485 - - - 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 1,296,636 - - - 
รวมหนี้สนิ 33,997,121 - - - 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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11 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - สทุธิ 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนระหวำ่งงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 4) 10,548,649,658 2,796,700,532 
เพิม่ขึน้ 1,322,652,871 1,080,888,242 
คำ่เสือ่มรำคำ (84,173,007) (8,281,698) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 564,526 - 
โอนจำกทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 31,432,074 31,432,074 
โอนจำกตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์(หมำยเหตุ 9) 268,348,796 - 
โอนไปลกูหนี้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิ (3,354,912) - 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำย (หมำยเหตุ 10) (1,181,270,728) - 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 10,902,849,278 3,900,739,150 
 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนทีน่ ำไปวำงเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำเชำ่ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 1,418,413,740 1,418,413,740 633,692,116 633,692,116 
 

12 รำยได้รอกำรตดับญัชี 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของรำยไดร้อกำรตดับญัชรีะหวำ่งงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ยอดตน้งวด 2,538,112,689 620,538,633 
เพิม่ขึน้ 419,059 - 
รบัรูร้ำยได ้ (41,222,708) (14,549,349) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 8,044 - 
ยอดสิน้งวด 2,497,317,084 605,989,284 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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13 ทุนเรือนหุ้น 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของทุนเรอืนหุน้ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 

ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 
ส่วนเกินมลูค่ำ 
หุ้นสำมญั 

 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 ำคญัแสดงสทิธหิมดอำยุ - - 384,024,428 
ยอดสิน้งวด 14,946,834,679 1,494,683,468 15,266,493,181 
 

14 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของใบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญัส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 หน่วย บำท 
   
ยอดตน้งวด 79,063,465 543,677,824 
กำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ (23,217,336) (159,653,396) 
ใบส ำคญัแสดงสทิธหิมดอำย ุ (55,846,129) (384,024,428) 
ยอดสิน้งวด - - 
 

15  เงินปันผล 
 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัเมื่อวนัที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 
ในอตัรำ 0.0535 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 799.65 ลำ้นบำท บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลเมือ่วนัที ่25 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมื่อวนัที ่29 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลในอตัรำ 
0.0833 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,198.80 ลำ้นบำท บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลเมือ่วนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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16 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัทประกอบด้วยบรษิัท ดบับลวิเอชเอ โฮลดิ้ง จ ำกดั  ตระกูลอนันตประยูรและตระกูลจำรุกรสกุล 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 34.53 จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 65.47 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
รายการระหวา่งกนั 
 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรบรหิำร - - 2,323,758 2,284,800 
รำยไดเ้งนิปันผล - - 850,594,135 1,421,041,762 
ดอกเบีย้รบั - - 73,473,858 41,549,216 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรกิำร - - 38,400 1,269,236 
ดอกเบีย้จ่ำย - - 1,577,795 1,952,209 
คำ่เชำ่จ่ำย - - - 156,092 
     

บริษทัร่วม     
รำยไดธุ้รกจิน ้ำ 48,288,776 50,136,651 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 10,796,154 10,840,896 - - 
รำยไดอ้ื่น 4,602,541 4,794,374 - - 
รำยไดค้ำ่นำยหน้ำและกำรบรหิำร 3,164,263 4,521,130 - - 
ดอกเบีย้รบั - 10,688,477 - - 
     

กำรร่วมค้ำ     
รำยไดธุ้รกจิน ้ำ 2,183,213 128,740 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 1,740,169 1,269,484 - - 
รำยไดค้ำ่นำยหน้ำและกำรบรหิำร 3,206,978 3,147,295 2,373,228 2,751,795 
ดอกเบีย้รบั 3,533,924 2,618,092 - - 
     

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
ดอกเบีย้รบั 64,986 285,233 - - 
คำ่เชำ่จ่ำย 104,399 3,049,971  - 2,611,612 
ดอกเบีย้จ่ำย 41,460 - 31,609 - 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บริษทัย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรบรหิำร - - 4,700,032 4,569,600 
รำยไดเ้งนิปันผล - - 850,594,135 1,421,041,762 
ดอกเบีย้รบั - - 148,056,354 78,126,138 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรกิำร - - 76,800 2,344,133 
ดอกเบีย้จ่ำย - - 3,356,245 3,869,369 
คำ่เชำ่จ่ำย - - - 300,256 
     
บริษทัร่วม     
รำยไดธุ้รกจิน ้ำ 99,819,174 106,229,639 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 22,538,751 25,554,433 - - 
รำยไดอ้ื่น 9,571,357 10,267,976 - - 
รำยไดค้ำ่นำยหน้ำและกำรบรหิำร 7,131,230 7,903,480 - - 
ดอกเบีย้รบั - 21,413,550 - - 
     
กำรร่วมค้ำ     
รำยไดธุ้รกจิน ้ำ 4,271,077 5,370,020 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 3,788,906 10,232,367 - - 
รำยไดอ้ื่น 146,309 470,638 - - 
รำยไดค้ำ่นำยหน้ำและกำรบรหิำร 5,417,428 6,060,927 3,749,928 5,440,677 
ดอกเบีย้รบั 7,067,847 4,621,243 - - 
     
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
ดอกเบีย้รบั 64,986 642,767 - - 
คำ่เชำ่จ่ำย 208,798 6,099,942 - 5,223,224 
ดอกเบีย้จ่ำย 98,291 - 74,971 - 
 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ยอดคงคา้ง 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลกูหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 184,305,280 214,651,203 
บรษิทัรว่ม 28,274,230 591,669,190 - - 
กำรรว่มคำ้ 4,152,519 3,877,196 202,549 194,098 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 16,767 - - - 
รวม 32,443,516 595,546,386 184,507,829 214,845,301 
     

เจ้ำหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 10,242,171 6,637,916 
บรษิทัรว่ม - 140,224  - - 
กำรรว่มคำ้ - 861  - 861 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,024,192 1,024,192  905,079 905,079 
รวม 1,024,192 1,165,277 11,147,250 7,543,856 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
บรษิทัย่อย - - 400,991 - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 5,706,713  -  5,047,473 - 
รวม 5,706,713 - 5,448,464 - 
 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญัของกจิการ 
 
ผูบ้รหิำรส ำคญัของกจิกำร รวมถงึกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำที่ในระดบับรหิำรหรอืไม่) คณะผูบ้รหิำรระดบัสูง ค่ำตอบแทน 
ทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 85,179,477 88,656,271 16,692,403 19,784,362 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,908,068 8,982,466 914,031 514,017 
รวม 88,087,545 97,638,737 17,606,434 20,298,379 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 190,495,411 186,533,323 46,576,268 40,496,864 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 5,816,140 11,740,904 1,828,062 1,652,554 
รวม 196,311,551 198,274,227 48,404,330 42,149,418 
 

17 ภำระผกูพนัและเหตกุำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 
 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึง่ไมไ่ดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิมดีงันี้ 
 

 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ซือ้ขำยทีด่นิ 928,868,250 906,443,400 - - 
ก่อสรำ้งคลงัสนิคำ้และอำคำรส ำนกังำน 903,304,092 1,740,098,249 878,561,492 1,653,021,627 
ก่อสรำ้งโรงงำนส ำเรจ็รปูและระบบสำธำรณูปโภค 464,305,258 491,418,386 - - 
รวม 2,296,477,600 3,137,960,035 878,561,492 1,653,021,627 
 

หนงัสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 
 

ธนำคำรไดอ้อกหนงัสอืค ้ำประกนัในนำมกลุ่มกจิกำรและบรษิทัดงันี้ 
 

 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
สกลุเงินบำท     
ระบบสำธำรณูปโภค 32,596,997 30,604,494 6,371,330 6,371,330 
กำรนิคมอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 345,851,011 499,949,025 - - 
กำรปฏบิตัติำมสญัญำกบักลุ่มพลงังำน 164,861,096 175,588,833 - - 
กำรขอรบัเงนิคนืภำษกี่อนกำรตรวจแลว้เสรจ็ 523,171,943 449,059,540 129,238,013 55,125,610 
อื่นๆ 197,505,137 157,918,687 55,452,550 5,866,100 
รวม 1,263,986,184 1,313,120,579 191,061,893 67,363,040 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
สกลุเงินเหรียญสหรฐั     
กำรปฏบิตัติำมสญัญำกบักลุ่มพลงังำน 4,975,035 5,500,277 - - 
รวม 4,975,035 5,500,277 - - 
 
การค ้าประกนัอืน่ 
 
บรษิทัค ้ำประกนักำรท ำสญัญำเชำ่ซือ้ของกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่มยีอดคงเหลอืรวม 199.21 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 
212.26 ลำ้นบำท) 
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