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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้เหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกิจกำร) และฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ 
ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรซึง่ประกอบดว้ยนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัและหมำยเหตเุรือ่งอื่นๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอสิระจำก
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชีทีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิตำมควำมรบัผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ  
ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ ขำ้พเจ้ำเชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่ขำ้พเจ้ำได้รบัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 
ในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 



แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 
 
 

 
ความมีสาระส าคญั 
 

ขอบเขตของกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ก ำหนดตำมควำมมสีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ก ำหนดแผนกำรตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมัน่ 
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญั กำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอำจเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด กำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิจะถูกพจิำรณำว่ำมสีำระส ำคญัถ้ำกำรแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งหรอืทุกรำยกำรโดยรวม จะสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำมอีทิธพิลต่อ
กำรตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวม 
 
ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำควำมมีสำระส ำคญัตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ โดยก ำหนดควำมมีสำระส ำคญัโดยรวมส ำหรบั 
งบกำรเงนิรวมเป็นจ ำนวนเงนิตำมเกณฑ์ดงัที่อธบิำยไว้ในตำรำง ขำ้พเจำ้ใช้ควำมมสีำระส ำคญัและพจิำรณำปัจจยัเชงิคุณภำพ 
ในกำรก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบ รวมถึงลกัษณะ ช่วงเวลำ และขอบเขตของวธิกีำรตรวจสอบ และเพื่อประเมนิผลกระทบ 
ของกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ ทัง้ในแงข่องแต่ละรำยกำรและผลรวมของทุกรำยกำรต่องบกำรเงนิโดยรวม 
 

ความมีสาระส าคญั 
 

ความมีสาระส าคัญโดยรวมส าหรับงบการเงินรวมเท่ากับ 140 ล้านบาท ซ่ึงเป็น 
ประมาณร้อยละ 5 ของก าไรก่อนภาษีเงินไดข้องกลุ่มกิจการ 
 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการโดยมุ่งเนน้ตรวจสอบ
กิจการท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 95 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้
ของกลุ่มกิจการ และเป็นร้อยละ 97 ของสินทรัพยร์วมของกลุ่มกิจการ 
 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ได้ก าหนดการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบ 



ความมีสาระส าคญัโดยรวมส าหรบั 
งบการเงินรวม 

140 ลำ้นบำท 

วิธีการก าหนดความมีสาระส าคญั รอ้ยละ 5 ของก ำไรก่อนภำษเีงนิไดข้องกลุ่มกจิกำร 

เหตุผลในการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการ
ก าหนด 
ความมีสาระส าคญั 
  

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

 
ขำ้พเจำ้ไดต้กลงกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้จะรำยงำนกำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิทีพ่บระหว่ำงกำรตรวจสอบ 
ของขำ้พเจำ้ ซึง่มจี ำนวนเงนิทีม่ำกกวำ่ 14 ลำ้นบำท 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 

ขำ้พเจำ้ก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบเพื่อปฏบิตังิำนอย่ำงเพยีงพอ เพีอ่ใหข้ำ้พเจำ้แสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร 
โดยข้ำพเจ้ำพิจำรณำถึงโครงสร้ำงของกลุ่มกิจกำร กระบวนกำรและกำรควบคุมทำงด้ำนบญัช ีและอุตสำหกรรมของกลุ่มกิจกำร 
ทีด่ ำเนินกำรอยู ่
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

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



เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

อำ้งองิหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 7 เรื่องประมำณกำร
ทำงบัญชีที่ส ำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจ และข้อ 17 เรื่อง 
ค่ำควำมนิยม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำร
มคีำ่ควำมนิยมมลูคำ่ 17,575 ลำ้นบำท  
 
ค่ำควำมนิยมของกลุ่มกิจกำรเกิดจำกกำรซื้อธุรกิจพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย ์ธุรกจิพลงังำนและธุรกจิน ้ำในอดตี กลุ่มกจิกำร
ทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้
ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบัเรื่องกำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำของ
ค่ำควำมนิยมเนื่องจำกมูลค่ำของค่ำควำมนิยมมสีำระส ำคญั
ต่องบกำรเงนิ ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ
และกำรประมำณกำรข้อมูลในอนำคต เพื่อประเมินมูลค่ำ 
ที่คำดว่ำจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกดิเงนิสด
แต่ละหน่วยซึง่รวมคำ่ควำมนิยมไวด้ว้ย 
 
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนดังกล่ำวพิจำรณำจำกมูลค่ำ
ยุตธิรรมหกัด้วยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำยโดยใช้เทคนิคมูลค่ำ
ปัจจุบนั ขอ้สมมติฐำนทีส่ ำคญัทีใ่ชใ้นกำรคำดกำรณ์กระแส
เงนิสดสุทธิในอนำคตคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ ได้แก่ 
ก ำไรขัน้ตน้ อตัรำกำรเตบิโตและอตัรำคดิลด 
 
จำกกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำในปีนี้ ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำร
สรุปผลว่ำไม่มกีำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม เนื่องจำกมูลค่ำ
ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืสงูกว่ำรำคำตำมบญัช ี
 

 

 
 

วธิกีำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้รวมถงึเรือ่งดงัต่อไปนี้  
 
• ท ำควำมเขำ้ใจและประเมนิวธิกีำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงนิสด

ในอนำคตทีจ่ดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำร  
 
• เปรยีบเทยีบประมำณกำรกระแสเงนิสดดงักล่ำวกบังบประมำณ

และแผนธุรกจิทีไ่ดร้บักำรอนุมตัจิำกผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำร 
และหลกัฐำนอื่นที่เกี่ยวขอ้งของผู้บรหิำรในกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต 

 
• สอบถำมผู้บรหิำรในเชงิทดสอบเกี่ยวกบัสมมติฐำนที่ส ำคญั 

ในกำรจัดท ำประมำณกำรกระแสเงินสด เช่น แผนธุรกิจ 
ในอนำคต กำรคำดกำรณ์ของผู้บรหิำรเกี่ยวกบัก ำไรขัน้ต้น 
ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต อตัรำกำรเตบิโต และอตัรำคดิลด ซึง่ใช้
วธิีต้นทุนเงนิทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักเพื่อประเมินถึงควำม
สมเหตุสมผลของวธิกีำร และขอ้สมมตฐิำนที่ใช้โดยค ำนึงถึง
ควำมอ่อนไหวของสมมติฐำนดงักล่ำวที่มตี่อมูลค่ำที่คำดว่ำ 
จะไดร้บัคนื และ 

 
• ทดสอบควำมถูกต้องของกำรค ำนวณตวัเลขส ำคญัที่ได้จำก

กำรประมำณกำรตำมขอ้สมมตฐิำนขำ้งต้น เพื่อค ำนวณมูลค่ำ 
ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืและเปรยีบเทยีบกบัรำคำตำมบญัช ี

 
จำกกำรปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้พบวำ่กำรประเมนิ
กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผลและ
สอดคลอ้งกบัหลกัฐำนสนบัสนุน 
 



ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมกำรเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงั
วนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรคอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำ
ขอ้มูลอื่นมคีวำมขดัแยง้ทีม่สีำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หรอืกบัควำมรูท้ี่ไดร้บัจำกกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏวำ่ขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขำ้พเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปได้ว่ำมกีำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั  ขำ้พเจำ้ต้อง
สือ่สำรเรือ่งดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมกำรมหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อให้สำมำรถจดัท ำ 
งบกำรเงนิรวมและ งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไมว่่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร กรรมกำรรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
ในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี ำหรบั
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมกำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิกำรและบรษิทั หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำที่ช่วยกรรมกำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร 
และบรษิทั 



ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และ
เสนอรำยงำนของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ได้เป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชจีะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
อนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอำจเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผิดพลำด และถือว่ำมีสำระส ำคญั 
เมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจ 
ทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้  
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต และสงสยัเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสีย่งเหล่ำนัน้ 
และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบ
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสงูกว่ำควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกขอ้ผดิพลำด เนื่องจำก
กำรทุจรติอำจเกีย่วกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรง
ตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกลุม่กจิกำรและบรษิทั 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีก่รรมกำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัช ีและกำรเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรมกำร  

• สรุปเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัช ี
ทีไ่ดร้บั และประเมนิว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกจิกำรและบรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมคีวำม
ไม่แน่นอนที่มสีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ต้องกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผู้สอบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สงัเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูล 
ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถึงวนัที่ในรำยงำนของผูส้อบบญัชขีอง
ขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิกำรและบรษิทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่อง  

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนื้อหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูล
ว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกต้อง
ตำมทีค่วรหรอืไม ่ 

• ได้รบัหลกัฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทำงกำรเงนิของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรม 
ทำงธุรกจิภำยในกลุ่มกจิกำรเพื่อแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิรวม ขำ้พเจำ้รบัผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล
และกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้  



ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส ำคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้ 
วำงแผนไว้ ประเดน็ที่มนีัยส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบและขอ้บกพร่องที่มนีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน หำกขำ้พเจ้ำ 
ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขำ้พเจำ้เชื่อว่ำมเีหตุผลทีบุ่คคลภำยนอก
อำจพจิำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 
 
จำกเรื่องที่สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้พจิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของ 
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ที่ยำกทีจ่ะเกดิขึน้ 
ขำ้พเจำ้พจิำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุผล 
วำ่จะมผีลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสือ่สำรดงักล่ำว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
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ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3760 
กรุงเทพมหำนคร 
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

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

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9 3,794,448,274 2,680,759,857 469,097,257 867,539,934
เงนิลงทุนระยะสัน้ - 247,139,641 - 212,057,400
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 10 460,565,242 920,844,308 226,669,087 237,335,130
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 33 39,500,000 283,490,552 8,240,500,000 8,001,150,000
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
วธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 695,276 - - -

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 12 12,626,076,066 12,788,565,570 - -
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 440,732,694 440,650,247 69,215,589 77,136,975

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 17,362,017,552 17,361,450,175 9,005,481,933 9,395,219,439

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 11 714,000,171 - - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 33 248,490,552 - - -
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 11 6,600,367,148 - 5,635,941,676 -

เงนิลงทุนเผือ่ขาย - 7,888,354,491 - 6,960,460,043
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 13 13,508,526,946 15,475,998,867 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - - 26,317,683,307 26,317,590,807
สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 13 2,613,524,573 2,405,534,065 966,078,998 1,014,808,998
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - สทุธิ - 555,340,519 - -
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สทุธิ 15 11,969,908,501 10,322,948,323 4,676,109,267 2,768,250,543
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 16 6,561,499,001 5,358,743,048 463,098,196 173,685,931
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 4,118,659,963 4,118,659,963 - -
คา่ความนิยม 17 17,575,045,652 17,575,045,652 - -
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 18 184,137,758 116,590,082 - -
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 1,164,930,543 1,085,165,671 50,256,006 59,834,934

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 65,259,090,808 64,902,380,681 38,109,167,450 37,294,631,256

รวมสินทรพัย ์ 82,621,108,360 82,263,830,856 47,114,649,383 46,689,850,695

กรรมการ  ______________________________      กรรมการ  ______________________________ 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูร้ะยะสัน้ 19 1,946,862,888 4,410,819,143 1,946,862,888 2,645,819,143

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 20 2,576,622,422 3,361,704,447 1,050,690,135 1,200,598,412

เงนิกูร้ะยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 19 1,369,230,251 124,729,533 999,447,639 -

หุน้กูท้ีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 21 8,404,852,012 9,534,908,490 3,999,168,755 5,536,530,961

รายไดร้อการตดับญัชทีีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหนึ่งปี 22 91,153,410 90,721,022 31,953,097 36,971,363

เงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19 - - 915,400,000 698,400,000

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 98,150,468 129,897,848 - -

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหนึ่งปี 72,414,881 - 3,177,238 -

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 147,891,660 184,340,732 59,210,045 87,701,205

รวมหนี้ สินหมนุเวียน 14,707,177,992 17,837,121,215 9,005,909,797 10,206,021,084

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูร้ะยะยาว 19 9,602,982,354 1,374,343,972 2,500,000,000 -

หุน้กู้ 21 19,929,740,333 23,779,475,392 14,325,654,123 14,229,603,659

รายไดร้อการตดับญัชี 22 2,641,464,022 2,447,391,667 558,321,870 583,567,270

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 299,777,409 - 38,036,891 -

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 18 2,822,250,985 3,083,725,993 133,338,621 475,722,925

เงนิมดัจาํจากสญัญาเชา่ระยะยาว 207,202,028 216,068,275 35,354,893 17,282,134

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 158,458,824 150,638,378 52,801,726 44,322,897

หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น 84,887,925 274,484,783 - 923,721

รวมหนี้ สินไม่หมนุเวียน 35,746,763,880 31,326,128,460 17,643,508,124 15,351,422,606

รวมหนี้ สิน 50,453,941,872 49,163,249,675 26,649,417,921 25,557,443,690

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 24

ทุนจดทะเบยีน

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 24 15,266,493,181 13,933,982,782 15,266,493,181 13,933,982,782

ใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 25 - 543,677,824 - 543,677,824

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

กาํไรสะสม

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 8,916,505,414 7,594,468,019 2,539,367,090 2,646,038,084

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 2,797,865,689 5,604,954,365 805,734,459 2,178,845,206

รวมส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของ

ของบริษทัใหญ่ 28,805,186,154 29,477,631,237 20,465,231,462 21,132,407,005

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 3,361,980,334 3,622,949,944 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 32,167,166,488 33,100,581,181 20,465,231,462 21,132,407,005

รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ 82,621,108,360 82,263,830,856 47,114,649,383 46,689,850,695

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 1,841,904,754 1,658,270,133 125,585,494 249,041,643
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 3,535,165,860 7,156,371,696 - 2,950,175,774
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 1,537,234,593 1,648,363,009 - -
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบรกิาร (841,275,405) (802,293,832) (65,630,499) (119,496,714)
ตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (2,055,069,566) (4,654,519,116) - (2,446,151,548)
ตน้ทุนจากการขายสนิคา้ (944,935,329) (943,992,125) - -

กาํไรข ัน้ต้น 3,073,024,907 4,062,199,765 59,954,995 633,569,155
รายไดอ้ื่น 1,283,574,414 977,110,343 2,205,435,904 2,443,282,128
คา่ใชจ้่ายในการขาย (145,247,992) (325,609,346) - -
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (1,158,743,461) (1,405,234,821) (272,026,941) (401,236,310)
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 8,606,307 - (1,798,324) -
ตน้ทุนทางการเงนิ 28 (1,112,285,440) (986,383,371) (757,813,487) (751,435,340)
สว่นแบง่กาํไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 1,208,764,062 1,945,693,061 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,157,692,797 4,267,775,631 1,233,752,147 1,924,179,633
ภาษเีงนิได้ 30 (292,929,163) (305,062,398) 840,046 (67,502,696)

กาํไรสาํหรบัปี 2,864,763,634 3,962,713,233 1,234,592,193 1,856,676,937

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้
ในกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุน
ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 11 (1,829,836,070) - (1,715,804,593) -

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - 38,579,881 - 12,922,189
ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 30 365,967,214 (7,715,976) 343,160,919 (2,584,438)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (1,463,868,856) 30,863,905 (1,372,643,674) 10,337,751

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้
ในกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุน - 2,376,142,864 - 2,152,075,113
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (20,403,038) (79,398,255) - -
สว่นแบง่กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของ
บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (159,220,542) (12,418,877) - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 30 - (475,228,573) - (430,415,023)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (179,623,580) 1,809,097,159 - 1,721,660,090

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (1,643,492,436) 1,839,961,064 (1,372,643,674) 1,731,997,841

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,221,271,198 5,802,674,297 (138,051,481) 3,588,674,778

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

การแบง่ปันกาํไร
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,523,749,930 3,229,253,657 1,234,592,193 1,856,676,937
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 341,013,704 733,459,576 - -

2,864,763,634 3,962,713,233 1,234,592,193 1,856,676,937

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 937,475,856 5,076,869,725 (138,051,481) 3,588,674,778
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 283,795,342 725,804,572 - -

1,221,271,198 5,802,674,297 (138,051,481) 3,588,674,778

กาํไรต่อหุ้น 31
กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.1689 0.2220 0.0826 0.1276

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 0.1689 0.2192 0.0826 0.1260

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

12



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ส่วนแบ่ง การเปลี่ยนแปลง รวม

ใบสาํคญั จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหม่ การวดัมลูค่าเงินลงทนุ กาํไรขาดทนุ ส่วนได้เสีย ส่วนของผ ู้เป็น ส่วนได้เสีย

ทนุที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทนุ ทนุสาํรองตาม เงินลงทนุ การแปลงค่า ของภาระผกูพนั ในตราสารทนุผ่าน เบด็เสรจ็อื่นของ ของบริษทัใหญ่ เจ้าของของ ที่ไม ่ม ีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ซื้อหุ้นสามญั จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เผื่อขาย งบการเงิน ผลประโยชน์พนักงาน กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 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)

ยอดคงเหลือที่ปรบัปรงุแล้ว 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

การเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธติาม

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

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

การเพิม่ทุนของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - - - 15 15

การลดทุนของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - - - (80,000,000) (80,000,000)

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัย่อยแก่

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - - - - - - - - - - - - - (473,111,546) (473,111,546)

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

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด 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

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

ยอดคงเหลือที่ปรบัปรงุแล้ว 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

การเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธติาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 24, 25 23,773,623 948,485,971 (159,653,396) - - - - - - - - - 812,606,198 - 812,606,198

ใบสาํคญัแสดงสทิธหิมดอายุ 24, 25 - 384,024,428 (384,024,428) - - - - - - - - - - - -

เงนิปันผลจ่าย 26 - - - - - (1,348,196,903) - - - - - - (1,348,196,903) - (1,348,196,903)

การเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีของ

บรษิทัใหญ่ในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - (422,918,334) (422,918,334) 167,092,307 (255,826,027)

เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัย่อยแก่

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - - - - - - - - - - - - (386,903,900) (386,903,900)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - 2,523,749,930 - (17,106,667) - (1,462,540,248) (106,627,159) - 937,475,856 283,795,342 1,221,271,198

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ . 2563 1,494,683,468 15,266,493,181 - 172,861,100 156,777,302 8,916,505,414 - (179,901,348) 35,993,188 725,637,838 (929,343,633) 3,145,479,644 28,805,186,154 3,361,980,334 32,167,166,488

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น

กาํไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ใบสาํคญั จดัสรรแล้ว - การวดัม ูลค่าใหม่ การวดัม ูลค่าเงินลงทุน

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทุน ทุนสาํรองตาม เงินลงทุน ของภาระผกูพนั ในตราสารทุนผา่น รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ซื้อหุ้นสามญั จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เผือ่ขาย ผลประโยชน์พนักงาน 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 37,483,128 1,495,448,207 (251,720,527) - - - - - - 1,281,210,808

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

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

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด 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

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 24, 25 23,773,623 948,485,971 (159,653,396) - - - - - 812,606,198

ใบสาํคญัแสดงสทิธหิมดอายุ 24, 25 - 384,024,428 (384,024,428) - - - - - -

เงนิปันผลจ่าย 26 - - - - - (1,348,196,903) - - (1,348,196,903)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - 1,234,592,193 - - (1,372,643,674) (138,051,481)

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ . 2563 1,494,683,468 15,266,493,181 - 202,175,962 156,777,302 2,539,367,090 - 3,755,718 801,978,741 20,465,231,462

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 3,157,692,797 4,267,775,631 1,233,752,147 1,924,179,633
รายการปรบัปรงุ
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (8,778,492) 3,891,611 1,798,324 -
คา่เสือ่มราคา 15, 16 579,475,123 444,321,454 37,635,664 44,462,434
คา่ตดัจาํหน่าย 12,844,177 15,386,568 1,411,562 1,642,198
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ (590,144) (13,612,091) (717,121) (12,454,000)
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผือ่ขาย - (7,625) - -
กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (953,239,352) (787,226,223) - (504,024,226)
กาํไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (28,922,071) (3,627,948) (2,234,139) -
ตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น - 13,872,688 - -
กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (671,945) - - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 27,572,336 49,097,425 8,478,829 15,632,807
รายไดด้อกเบีย้ (34,575,120) (76,206,653) (307,801,794) (230,693,648)
รายไดเ้งนิปันผล (407,616,175) (402,306,099) (1,875,964,316) (1,952,002,636)
ตน้ทุนทางการเงนิ 28 1,112,285,440 986,383,371 757,813,487 751,435,340
สว่นแบง่กาํไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (1,208,764,062) (1,945,693,061) - -

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในการดาํเนินงาน
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (100,192,799) 17,077,177 5,844,820 1,321,021
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 65,724,975 202,183,660 - -
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (38,282,551) (72,604,222) (30,131,071) (1,962,160)
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (52,205,620) 86,747,608 1,943,417 (1,187,021)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (213,277,086) (76,378,889) (15,235,314) 44,195,379
รายไดร้อการตดับญัชี (82,506,033) (142,958,976) (30,263,666) (18,692,957)
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (36,449,069) 68,867,323 (28,491,161) 62,004,756
เงนิมดัจาํจากสญัญาเชา่ระยะยาว (8,866,246) 25,020,487 18,072,759 (8,798,728)
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (333,413) (232,209) - -
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (704,256) (161,208,587) (625,823) (96,574,627)

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 1,779,620,414 2,498,562,420 (224,713,396) 18,483,565
ดอกเบีย้รบั 29,981,238 71,271,831 308,515,872 49,088,938
ดอกเบีย้จ่าย (1,327,355,406) (1,372,044,979) (721,357,051) (709,862,206)
เงนิปันผลรบั 2,407,556,015 1,214,822,502 1,875,964,316 1,952,002,636
ภาษเีงนิไดร้บัคนื 85,427,399 66,742,322 74,112,403 55,125,610
ภาษเีงนิไดจ้่าย (349,270,558) (301,370,625) (36,059,944) (36,417,403)

เงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมดาํเนินงาน 2,625,959,102 2,177,983,471 1,276,462,200 1,328,421,140

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

15



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนระยะสัน้ (441,040,016) (6,540,010,232) (385,000,000) (5,890,000,000)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ 688,072,378 7,112,809,529 597,774,521 6,448,607,809
เงนิสดจ่ายใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (45,500,000) (230,490,552) (4,925,500,000) (4,788,500,000)
เงนิสดรบัคนืจากการใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,000,000 801,550,500 4,686,150,000 609,250,000
เงนิสดรบัคนืจากการใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35,000,000 - - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนเผือ่ขาย (560,830,636) (767,166,036) (410,268,136) (767,166,036)
เงนิสดรบัจากการลดทุนของเงนิลงทุนเผือ่ขาย 18,981,908 37,632,528 18,981,908 35,250,587
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผือ่ขาย - 8,900 - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบรษิทัรว่ม - (2,525,362,094) - -
เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัรว่ม 13,162,226 - - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (92,500) -
เงนิสดจ่ายเพือ่สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ (51,749,900) (324,949,991) - (6,374,998)
เงนิสดรบัจากการลดทุนของสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 48,730,000 230,016,000 48,730,000 230,016,000
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - (88,500,000) - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (2,078,772,691) (2,706,381,007) (1,251,658,047) (246,953,928)
ดอกเบีย้จ่ายทีถ่อืเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (22,753,399) (35,476,269) (20,179,087) (3,559,412)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 2,374,971,847 1,707,084,490 - 1,059,533,149
เงนิสดจ่ายเพือ่เงนิมดัจาํการซือ้ทีด่นิ (188,727,600) (126,841,350) - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (1,282,708,282) (1,040,613,192) (236,269,952) (53,395,554)
ดอกเบีย้จ่ายทีถ่อืเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (3,674,896) (965,065) (3,674,895) (965,064)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 32,470,258 7,655,686 2,319,620 -
เงนิสดจ่ายภาษเีงนิไดจ้ากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัย์ (69,977,809) (42,261,000) - (37,695,000)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (1,528,346,612) (4,532,259,155) (1,878,686,568) (3,411,952,447)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสัน้ 19 12,778,937,284 12,022,343,179 8,788,937,284 8,331,343,179
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะสัน้ 19 (15,255,000,000) (9,256,000,000) (9,500,000,000) (7,030,000,000)
เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19 - - 217,000,000 25,500,000
เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะยาว 19 10,700,000,000 1,500,000,000 3,500,000,000 -
เงนิสดจ่ายคา่ธรรมเนียมเงนิกูร้ะยะยาว 19 (4,100,000) (1,000,000) (1,000,000) -
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะยาว 19 (1,225,000,000) - - -
เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 21 7,100,000,000 5,700,000,000 4,100,000,000 5,700,000,000
เงนิสดจ่ายในการออกหุน้กู้ 21 (14,569,603) (7,039,480) (10,776,453) (7,039,480)
เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู้ 21 (12,037,800,000) (6,993,000,000) (5,537,800,000) (3,855,000,000)
เงนิสดจ่ายคนืหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (84,664,633) - (12,919,202) -
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 796,965 1,897,671,932 796,965 1,897,671,932
เงนิสดรบัจากสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 47,890,000 - 7,740,000 -
เงนิปันผลจ่าย 26 (1,733,285,686) (2,867,517,810) (1,348,196,903) (2,397,581,531)
เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - 15 - -
เงนิสดจ่ายแก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (255,826,027) (80,000,000) - -

เงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมจดัหาเงนิ 17,378,300 1,915,457,836 203,781,691 2,664,894,100

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรช ัน่ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 1,114,990,790 (438,817,848) (398,442,677) 581,362,793

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด (1,302,373) (52,643,106) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 3,794,448,274 2,680,759,857 469,097,257 867,539,934

รายการที่มิใช่เงินสด

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มคา้งจ่าย - 242,915,209 - -

เจา้หน้ีจากการซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 730,779,907 306,867,943 679,163,832 92,805,240

เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 271,771,067 145,398,720 95,548,001 17,911,319

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเชา่          65,037,262  -          19,166,167  - 

เงนิปันผลคา้งจ่าย          16,074,121          14,259,004                      -                        - 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 
 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้: 
 
เลขที ่1121 หมูท่ี ่3 ถนน เทพำรกัษ์ ต ำบลเทพำรกัษ์ อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (รวมเรยีกวำ่ “กลุ่มกจิกำร”) คอื กำรใหเ้ชำ่และขำยทีด่นิ อำคำร โรงงำน 
คลงัสนิคำ้ และอสงัหำรมิทรพัยอ์ื่นๆ กำรพฒันำและบรหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย ์ในนิคมอุตสำหกรรมและเขตอุตสำหกรรม 
กำรบริกำรสำธำรณูปโภค สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกำรบริกำรที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ กำรบริกำรด้ำนดิจิตอล คลงัข้อมูล  
กำรเชือ่มต่ออนิเตอรเ์น็ตและบรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศอื่นๆ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมือ่วนัที ่25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของ  
งบกำรเงนิ ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในนโยบำยกำรบญัชใีนล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญั
และกำรใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบตัิ  กลุ่มกิจกำร
เปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซ้อน และรำยกำรเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำร 
ทีม่นียัส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 7 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณี
ทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 

เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมท่ีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมดีงันี้ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19 กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทและ
กำรวดัมลูค่ำของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ใหแ้นวทำงปฏบิตัสิ ำหรบักำรตัดรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ และ
ให้ทำงเลอืกกลุ่มกิจกำรในกำรเลือกถือปฏิบตัิกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงใน
หลกักำรรบัรูร้ำยกำรระหว่ำงรำยกำรทีถู่กป้องกนัควำมเสีย่งและเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่ง (Accounting mismatch) 
และให้แนวปฏิบัติในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดประเภทเครื่องมือทำงกำรเงินที่ออกโดยกลุ่มกิจกำรว่ำเป็น 
หนี้สนิหรอืทุน และก ำหนดให้กลุ่มกจิกำรเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิและควำมเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งใน
รำยละเอยีด 
 

หลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้ กลุ่มกจิกำรต้องพจิำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกิจ
ส ำหรบักำรถอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และ
ดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ซึง่กำรจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อกำรวดัมลูคำ่ของรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดว้ย หลกักำร
ใหม่ยงัรวมถงึกำรพจิำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิรวมทัง้สนิทรพัย์ทีเ่กดิจำกสญัญำ  
ซึง่กลุ่มกจิกำรจะตอ้งพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก  
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัิ 
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 4 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเชา่ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ชำ่รบัรูส้ญัญำเชำ่เกอืบทัง้หมด
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเชำ่กำรเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิกำร
ต้องรบัรู้สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึ่งสนิทรพัย์
อำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ  
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตัิ 
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 4 

  

http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_16_revised_2563.pdf
http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_19_revised_2563.pdf
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3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมี
นัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มกีำรปรบัปรุง  
ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565  มำถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้ผูบ้รหิำร
ของกลุ่มกจิกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใช ้
 

4 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำปรบัใช้เป็นครัง้แรก 
 
หมำยเหตุนี้อธิบำยถึงผลกระทบจำกกำรที่กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง  
กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 (TFRS 7) เรื่อง และกำรเปิดเผยขอ้มูล
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก โดยนโยบำยกำรบญัชใีหม่ทีน่ ำมำ
ถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5 
 
กลุ่มกิจกำรและบรษิัทได้น ำนโยบำยกำรบญัชใีหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิีรบัรู้
ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด 
(Modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำก
กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
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ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใชเ้ป็นครัง้แรกทีม่ตี่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 รำยกำรปรบัปรงุ 

กำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 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 
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 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 รำยกำรปรบัปรงุ 

กำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 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 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 รำยกำรปรบัปรงุ 

กำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 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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4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
ผลกระทบที่มีต่อก ำไรสะสมและส่วนของเจ้ำของของกลุ่มกิจกำรและของบริษัท ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

ก ำไรสะสม 

กำรวดัมูลค่ำ
ของเงินลงทุน

ระยะสัน้และเงิน
ลงทุน 

เผื่อขำย 

กำรวดัมูลค่ำ 
เงินลงทุนใน 

ตรำสำรทุนผ่ำน 
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

ส่วนแบง่ก ำไร
ขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน
ของบริษทั
ร่วมและ 

กำรร่วมค้ำ 

ส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ ำนำจ

ควบคมุ 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 7,594,468,019 2,189,504,442 - (26,146,562) 3,622,949,944 
กำรจดัประเภทใหม่จำกเงนิลงทุนระยะสัน้ 
เป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL (ก) 1,326,356 (1,326,356) - - - 

กำรจดัประเภทใหม่จำกเงนิลงทุนเผือ่ขำย 
เป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI (ค) - (2,188,178,086) 2,188,178,086 - - 

กำรจดัประเภทใหม่จำกเงนิลงทุนระยะยำวอื่น
เป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL (ง) 137,712,585 - - - 20,947,067 

รบัรูค้ำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ (ช) (4,075,449) - - - (375,341) 
รบัรูม้ลูคำ่ยุตธิรรมตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ (จ) 47,879,298 - - - - 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - (796,569,912) (341,387,114) 
ส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ (55,133) - - - (23,629) 
รบัรูห้นี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีำกรำยกำร
ปรบัปรุงขำ้งตน้ (36,303,289) - - - (4,114,342) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
จำกกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติั 7,740,952,387 - 2,188,178,086 (822,716,474) 3,297,996,585 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ก ำไรสะสม 

กำรวดัมูลค่ำของ
เงินลงทุนระยะสัน้

และเงินลงทุน 
เผือ่ขำย 

กำรวดัมูลค่ำ 
เงินลงทุนใน 

ตรำสำรทุนผำ่น 
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 บำท บำท บำท 
    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 2,646,038,084 2,175,089,488 - 
กำรจดัประเภทใหมจ่ำกเงนิลงทุนระยะสัน้เป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูคำ่
ดว้ย FVPL (ก) 467,073 (467,073) - 

กำรจดัประเภทใหมจ่ำกเงนิลงทุนเผือ่ขำยเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูคำ่
ดว้ย FVOCI (ค) - (2,174,622,415) 2,174,622,415 

รบัรูค้ำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ (ช) (2,308,821) - - 
รบัรูม้ลูคำ่ยุตธิรรมตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ (จ) 10,392,125 - - 
รบัรูห้นี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีำกรำยกำรปรบัปรุงขำ้งตน้ (1,616,661) - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 จำกกำรน ำ TFRS 9 
มำถือปฏิบติั 2,652,971,800 - 2,174,622,415 
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ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏิบตัิครัง้แรก) ผู้บรหิำรได้ประเมนิโมเดลธุรกิจที่ใช้จดักำรสนิทรพัย์และหนี้สนิ
ทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิใหมต่ำม TFRS 9 ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 

เงินลงทุน 
ระยะสัน้ 

เงินลงทุน 
เผื่อขำย 

เงินลงทุน 
ระยะยำวอ่ืน 

สินทรพัย ์
ทำงกำรเงิน 
ท่ีวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำ

ยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรพัย ์
ทำงกำรเงิน 

ท่ีวดัมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยติุธรรม

ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

สินทรพัย์
ทำงกำรเงิน
ท่ีวดัมูลค่ำ

ด้วยวิธี
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 247,139,641 7,888,354,491 555,340,519 - - - 
กำรจดัประเภทใหม่จำกเงนิ
ลงทุนระยะสัน้เป็นเงนิลงทุน 
ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL (ก) (236,482,234) - - 236,482,234 - - 

กำรจดัประเภทใหม่จำกเงนิ
ลงทุนระยะสัน้เป็นเงนิลงทุนที่
วดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย (ข) (10,657,407) - - - - 10,657,407 

กำรจดัประเภทใหม่จำกเงนิ
ลงทุนเผือ่ขำยเป็นเงนิลงทุน 
ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI (ค) - (7,888,354,491) - - 7,888,354,491 - 

กำรจดัประเภทใหม่จำกเงนิลงทุน
ระยะยำวอื่นเป็นเงนิลงทุนที ่
วดัมลูคำ่ดว้ย FVPL (ง) - - (555,340,519) 555,340,519 - - 

รบัรูม้ลูคำ่ยุตธิรรมตรำสำร
อนุพนัธท์ำงกำรเงนิ (จ) - - - 47,879,298 - - 

กำรปรบัปรุงมลูคำ่ยุตธิรรมของ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ - - - 158,659,652 - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 จำก
กำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติั - - - 998,361,703 7,888,354,491 10,657,407 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

เงินลงทุน 
ระยะสัน้ 

เงินลงทุน 
เผือ่ขำย 

สินทรพัย ์
ทำงกำรเงิน 

ท่ีวดัมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือ

ขำดทุน 

สินทรพัย ์
ทำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 212,057,400 6,960,460,043 - - 
กำรจดัประเภทใหมจ่ำกเงนิลงทุนระยะสัน้เป็น 
เงนิลงทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL (ก) (212,057,400) - 212,057,400 - 

กำรจดัประเภทใหมจ่ำกเงนิลงทุนเผือ่ขำยเป็น 
เงนิลงทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI (ค) - (6,960,460,043) - 6,960,460,043 

รบัรูม้ลูคำ่ยุตธิรรมตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ (จ) - - 10,392,125 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
จำกกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติั - - 222,449,525 6,960,460,043 

 

(ก) เงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ 
 

เงนิลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ ถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน และรบัรูร้ำยกำรปรบัปรุงสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในก ำไรสะสม 
 

(ข) เงนิฝากประจ า 
 

เงนิฝำกประจ ำทีม่อีำยุตัง้แต่วนัฝำกจนถงึวนัครบก ำหนดอยู่ระหว่ำง 3 ถงึ 12 เดอืน ถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

(ค) เงนิลงทุนในกองทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 

เงนิลงทุนในกองทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์เฉพำะของประเทศไทย กลุ่มกจิกำรไดถ้อืปฏบิตัติำม  
ค ำชี้แจงของสภำวิชำชีพบัญชี ณ วันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ซึ่งก ำหนดให้จัดประเภทหน่วยลงทุน 
ในกองทุนของไทยดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนประเภทตรำสำรทุน โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกวดัมลูค่ำดว้ยวธิมีลูค่ำยุตธิรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

(ง) เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 
 

เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด จำกเดมิจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนระยะยำวอื่นและ
แสดงด้วยวิธีรำคำทุน เปลี่ยนเป็นจดัเป็นประเภทเป็นสินทรพัย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน และรบัรูร้ำยกำรปรบัปรุงสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในก ำไรสะสม 
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(จ) อนุพนัธท์างการเงนิและกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูอ้นุพนัธท์ำงกำรเงนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม และรบัรูร้ำยกำรปรบัปรุงสะสม 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในก ำไรสะสม ยกเวน้สญัญำอนุพนัธ์ทีใ่ชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง ซึ่งรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิเขำ้ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ และ
รบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนส่วนทีไ่มม่ปีระสทิธผิลของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิเขำ้ในก ำไรสะสม 
 

(ฉ) เครือ่งมอืทางการเงนิอืน่ๆ 
 

เครื่องมอืทำงกำรเงนิอื่นๆ ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงวธิกีำรวดัมูลค่ำ โดยยงัคงวดัมูลค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
มูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตัิ
ครัง้แรก) สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 บำท บำท 
สินทรพัย ์   
   

สินทรพัยห์มนุเวียน   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 2,680,759,857 867,539,934 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 881,914,261 228,418,729 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 283,490,552 8,001,150,000 
   

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน   
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 106,942,471 15,119,625 
เงนิมดัจ ำจ่ำย 4,641,546 - 
เงนิค ้ำประกนั 7,703,306 - 
   

หน้ีสิน   
   

หน้ีสินหมุนเวียน   
เงนิกูร้ะยะสัน้ 4,410,819,143 2,645,819,143 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 2,250,911,018 1,120,986,447 
เงนิกูร้ะยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 124,729,533 - 
หุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 9,534,908,490 5,536,530,961 
เงนิกูร้ะยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 698,400,000 
   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
เงนิกูร้ะยะยำว  1,374,343,972   -    
หุน้กู ้  23,779,475,392   14,229,603,659  
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเชำ่ระยะยำว  216,068,275   17,282,134  
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(ช) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทมสีินทรพัย์ทำงกำรเงินที่เข้ำเงื่อนไขที่ต้องพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ  
จะเกดิขึน้ ดงันี้ 
 
• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
• ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
กลุ่มกจิกำรไดป้รบัวธิใีนกำรค ำนวณและพจิำรณำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิใหเ้ป็นไป
ตำม TFRS 9 และไดร้บัรูผ้ลกระทบของกำรเปลี่ยนวธิกีำรพจิำรณำผลขำดทุนดงักล่ำวในก ำไรสะสม ณ วนัที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
ทัง้นี้ผู้บรหิำรได้พจิำรณำว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดและ  
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนันัน้ ไมเ่ป็นจ ำนวนเงนิทีม่สีำระส ำคญั 
 
ลูกหนี้การคา้ 
 
กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมวธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึน้ตลอดอำยุของลกูหนี้กำรคำ้ทัง้หมด 
 
ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสีย่งดำ้นเครดติ  
ทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกนิก ำหนดช ำระ อตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้
พจิำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ขอ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูล
และปัจจยัในอนำคตทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลกูหนี้ 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดร้บัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนของลูกหนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้จ ำนวน 
4,450,790 บำท และ 2,308,821 บำท ตำมล ำดบั 
 
ทัง้นี้  ส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  
COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตั ิโดยเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มลูทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
(Forward-looking information) มำใชใ้นกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้นของลูกหนี้
กำรค้ำ ซึ่งกลุ่มกิจกำรเลอืกใช้วธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณ โดยผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำ จะเกดิขึน้ 
วัดมูลค่ำโดยใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีต ประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหำรในกำรประมำณกำร 
ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
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คำ่เผือ่ผลขำดทุนของลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลกูหน้ีกำรค้ำและ

ลกูหน้ีกิจกำร 
ท่ีเก่ียวข้องกนั 

ค่ำเผือ่ 
ผลขำดทุน 

ลกูหน้ีกำรค้ำและ
ลกูหน้ีกิจกำร 
ท่ีเก่ียวข้องกนั 

ค่ำเผือ่ 
ผลขำดทุน 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 756,152,249 (403,164) 217,034,142  - 
เกนิก ำหนดช ำระ     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 23,327,742 (1,203,989) 1,407,431  (59,363) 
   3 - 6   เดอืน 8,899,797 (2,275,915) 7,026,409  (409,083) 
   6 - 12 เดอืน 5,646,927 (3,985,315) 1,771,546  (103,379) 
   เกนิกวำ่ 12 เดอืน 33,648,875 (23,779,849) 2,124,623  (1,736,996) 
รวม 827,675,590 (31,648,232) 229,364,151 (2,308,821) 

 

4.2 สญัญำเช่ำ 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน
กำรบญัชฉีบบัที ่17 เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำดงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้ง
ช ำระ คดิลดด้วยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ 
กลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คอื รอ้ยละ 1.88 - 4.50 ต่อปี 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 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 ่ำทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำม 

วธิเีสน้ตรง  (2,880) - 
(หกั): สญัญำทีไ่ดม้กีำรประเมนิใหมแ่ละรบัรูเ้ป็นสญัญำบรกิำร  - (43,319,558) 
บวก: รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อสญัญำและกำรยกเลกิสญัญำเชำ่ 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 
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กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชด้ว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิ
คำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำ หรอื คำ่เชำ่คำ้งช ำระทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
กลุ่มกจิกำรไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวส ำหรบักลุ่มสญัญำเชำ่สนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
• ถือว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่มอีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  

เป็นสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 
• ไมร่วมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเชำ่ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอื

ยกเลกิสญัญำเชำ่ 
• เลือกที่จะไม่พิจำรณำใหม่ว่ำสัญญำต่ำงๆ เข้ำเงื่อนไขของสัญญำเช่ำตำม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตำม 

กำรพจิำรณำของมำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรือ่ง 
กำรประเมนิวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเชำ่หรอืไม่ 

 
5 นโยบำยกำรบญัชี 

 
5.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
บรษิทัยอ่ย 
 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ด้รบักำรลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจเหนือผูไ้ด้รบักำรลงทุน
เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้ 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 
บรษิทัรว่ม 
 
บรษิทัร่วมเป็นกจิกำรทีก่ลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมีกำรควบคุมร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
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การรว่มการงาน 
 

เงนิลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรอืกำรร่วมค้ำ โดยขึ้นอยู่กบัสทิธิและ  
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้รว่มกำรงำนนัน้มำกกวำ่โครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรรว่มกำรงำน 
 

กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน  
ในกำรรว่มคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 

ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้บนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมือ่เริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซือ้รวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 

กลุ่มกจิกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัทีไ่ดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุน
ของผูไ้ดร้บักำรลงทุนตำมสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของ
กำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 

เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำมมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสยีของ  
กลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยำวอื่น กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุน  
ทีเ่กนิกว่ำส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพื่อช ำระภำระผกูพนั
แทนบรษิทัรว่มหรอืกำรรว่มคำ้ 
 

การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ 
 

ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิัทย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิต่อรำยกำรกบัส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจ
ควบคุมเช่นเดียวกนักบัรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของของกลุ่มกิจกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำก  
กำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนในบรษิัทย่อยกบัรำคำตำมบญัชีของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมที่ลดลงหรอืเพิม่ขึ้น 
ตำมสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 

ถำ้สดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืยงัคงมี
กำรควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไร
หรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้จะถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 

เมื่อกลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน 
ที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุติธรรม  
ของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถอืครอง  
ทีเ่หลอือยูเ่ป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม, กำรรว่มคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
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รายการระหวา่งกนัในงบการเงนิรวม 
 

รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ  
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกับบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกตัดออกตำมสดัส่วนที่กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสีย  
ในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำ ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 
ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนวำ่เกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 

5.2 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 
 

งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกุลเงินที่ใช้น ำเสนอ 
งบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

รายการและยอดคงเหลอื 
 

รำยกำรที่เป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่  
เกดิรำยกำรหรอืวนัทีต่รีำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอื
จ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิได้บนัทกึไวใ้นก ำไร
หรอืขำดทุน 
 

เมื่อมกีำรรบัรู้รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องค์ประกอบ 
ของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงขำ้ม  
กำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมด
ของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

กลุ่มกจิการ 
 

กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิได้ถูกแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิ  
ทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 

- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงคำ่ดว้ยอตัรำปิด ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงคำ่ดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

5.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืน 
เมือ่ทวงถำม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยไุมเ่กนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ และเงนิเบกิเกนิบญัชี 
 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นสว่นของของหนี้สนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  
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5.4 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมือ่เริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงือ่นไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้
ในกรณีที่เป็นรำยกำรที่มอีงค์ประกอบด้ำนกำรจดัหำเงนิที่มนีัยส ำคญั กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนั 
ของสิง่ตอบแทน และจะวดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสด
ตำมสญัญำ 
 

5.5 ต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์
 
ต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย์แสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ  ต้นทุน 
กำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ต้นทุนในกำรพฒันำโครงกำร ต้นทุนในกำรก่อสร้ำงอำคำร
โรงงำนอุตสำหกรรมส ำเรจ็รูป ต้นทุนในกำรก่อสรำ้งอำคำรชุด ต้นทุนทำงกำรเงนิจำกกำรกู้ยมืเพื่อใชใ้นกำรพฒันำ
โครงกำรก่อสรำ้งอำคำรโรงงำนอุตสำหกรรมส ำเรจ็รปู และก่อสรำ้งอำคำรชุด เงนิมดัจ ำค่ำทีด่นิ และเงนิจ่ำยล่วงหน้ำ
คำ่ก่อสรำ้ง และจะโอนเป็นตน้ทุนขำยเมือ่มกีำรขำยหรอืมรีำยไดจ้ำกโครงกำรดงักล่ำว 
 

5.6 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
การจดัประเภท 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะ 
กำรวดัมลูค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำ
วำ่เขำ้เงือ่นไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรม )ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน (และ  
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหมก่ต็่อเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ ำเงนิลงทุน 
ในตรำสำรทุน ณ วนัที่รบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คำ้จะวดัมลูคำ่ดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
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การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
 

ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็น
วนัที่กลุ่มกิจกำรเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกิจกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิออก 
เมื่อสทิธใินกำรไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิน้สุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิกำรไดโ้อนควำมเสีย่งและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

การวดัมลูคา่ 
 

ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมบวกตน้ทุนกำรท ำรำยกำร
ซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรได้มำซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วย FVPL กลุ่มกิจกำร 
จะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กลุ่มกิจกำรจะพจิำรณำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำ  
เขำ้เงือ่นไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่
 

ตราสารหนี้ 
 

กำรวดัมลูค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ  และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 

• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบดว้ย
เงินต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย และรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกสินทรัพย์ 
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรำยกำรรำยได้อื่น  ก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดขึ้น 
จำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่นพรอ้มกบัก ำไร/ขำดทุน
จำกอตัรำแลกเปลีย่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

• มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระ
กระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบดว้ยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมูลค่ำดว้ย FVOCI 
และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น ยกเว้น 1) รำยกำร
ขำดทุน/ก ำไรจำกกำรด้อยค่ำ 2) รำยไดด้อกเบี้ยทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ และ 3) ก ำไรขำดทุน
จำกอตัรำแลกเปลี่ยน จะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน  เมื่อกลุ่มกิจกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว  
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรู้สะสมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขำ้ก ำไรหรอืขำดทุนและ
แสดงในรำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)อื่น  รำยไดด้อกเบีย้จะแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไข
กำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ขำ้งต้น ด้วย FVPL โดยก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิจำกกำรวดั
มูลค่ำยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไร/(ขำดทุน)อื่นในรอบระยะเวลำทีเ่กดิ
รำยกำร 
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ตราสารทุน 
 

กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำตรำสำรทุนดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเลอืกรบัรูก้ ำไร/ขำดทุนจำกมลูค่ำยุตธิรรมใน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไร/ขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอื
ขำดทุนเมื่อมกีำรตดัรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุน
ดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น เมือ่กลุ่มกจิกำรมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 

กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่น
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

ขำดทุน/กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะแสดงรวมอยูใ่นกำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยตุธิรรม 
 

กลุ่มกจิกำรแสดงเงนิลงทุนในหน่วยทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ที่จดทะเบยีนและจดัตัง้ในประเทศไทย  
ซึง่มกีำรจ่ำยปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ของแต่ละรอบระยะเวลำ
รำยงำน เป็นเงนิลงทุนในตรำสำรทุน ตำมค ำชี้แจง ของสภำวชิำชีพบญัช ีณ วนัที่ 25 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 เรื่อง  
กำรตีควำมเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหำริมทรพัย์ หน่วยทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์  
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน และหน่วยทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีจ่ดทะเบยีนและจดัตัง้
ในประเทศไทย  กลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทุนดงักล่ำวดว้ย FVOCI 
 

ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำ
วชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะแสดงมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ใน
ควำมต้องกำรของตลำด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัชี ด้วยมูลค่ำเดียวกับมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำว  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัทีเ่ริม่น ำ TFRS 9 มำปฏบิตั)ิ ดงันัน้ เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 แสดงดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 จงึ
ไมไ่ดร้บัรูร้ำยกำรก ำไร/ขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่ำว 
 

อนุพนัธท์างการเงนิและกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูอ้นุพนัธ์ทำงกำรเงนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ยกเวน้สญัญำอนุพนัธ์ทีใ่ชก้ำรบญัชี
ป้องกนัควำมเสีย่ง ซึง่รบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิเขำ้ในองคป์ระกอบอื่นของส่วน
ของเจำ้ของ และรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนส่วนทีไ่มม่ปีระสทิธผิลของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิเขำ้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

การดอ้ยคา่ 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรประเมนิประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของ 
ตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและ FVOCI โดยใชก้ำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำประกอบกำรพจิำรณำ  
กำรประเมนิกำรดอ้ยคำ่ดงักล่ำวจะพจิำรณำวำ่มกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอยำ่งมนีัยส ำคญัหรอืไม ่
 

ส ำหรบัลูกหนี้กำรค้ำ กลุ่มกิจกำรใช้วิธีอย่ำงง่ำย (simplified approach) ในกำรรบัรู้กำรด้อยค่ำตำมประมำณกำร 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ตลอดอำยุลกูหนี้ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูลู้กหนี้ 
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ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในชว่งเวลำระหวำ่งวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่มกีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต  (Forward-
looking information) มำใช้ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified 
approach) ส ำหรบัลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ แต่กลุ่มกิจกำรเลอืกใช้ขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดติในอดตี 
มำประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำร ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

เงนิลงทุนระยะสัน้ 
 

เงนิลงทุนระยะสัน้ประกอบดว้ย เงนิฝำกประจ ำทีม่อีำยุตัง้แต่วนัฝำกจนถงึวนัครบก ำหนดอยู่ระหว่ำง 3 ถงึ 12 เดอืน 
ซึ่งแสดงด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย และเงินลงทุนในกองทุนรวมตรำสำรหนี้ ซึ่งรบัรู้มูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุน  
ซึง่หมำยถงึมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยในกำรท ำรำยกำร และ
วดัมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนอ้ำงอิงจำกมูลค่ำสุทธิทำงบัญชี (NAV)  
ที่เผยแพร่โดยบรษิทับรหิำรจดักำร รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนรบัรู้ในส่วนของก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

เงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 

เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ รบัรู้มูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุน  
ซึง่หมำยถงึมลูคำ่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้คำ่ใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 

เงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงของ 
เงนิลงทุนเผื่อขำยรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผื่อขำย
นัน้ออกไป 
 

เงนิลงทุนทัว่ไป 
 

เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ 
 

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 

ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้
รวมถงึผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุตธิรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจำ้ของ  
จะบนัทึกรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน กรณีที่จ ำหน่ำยเงนิลงทุนที่ถือไว้ในตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดียวกัน
ออกไปบำงสว่น รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
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5.7 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย 
 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ที่ถอืไว้เพื่อขำยเมื่อมูลค่ำ 
ตำมบัญชีที่จะได้ร ับคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำก 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย) นัน้จะวดัมูลค่ำด้วยจ ำนวนทีต่ ่ำกว่ำระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชี
กบัมลูคำ่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 
นอกจำกนี้กลุ่มกิจกำรจะจัดประเภทรำยกำรสินทรพัย์และหนี้สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อขำย  
ซึ่งประกอบด้วยสิทธิกำรเช่ำ รำยได้จำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรอกำรตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
ไปเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย และเงนิกูร้ะยะยำว ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว 
และค่ำใชจ้่ำยจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรอกำรตดับญัช ีไปเป็นหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์ทีจ่ดัประเภทที่
ถอืไวเ้พือ่ขำย เนื่องจำกรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งจ ำหน่ำยออกไปเมือ่สนิทรพัยด์งักล่ำวมกีำรขำยออกไป 
 

5.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรคอือสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิกำรถอืไว้เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ 
ค่ำเช่ำในระยะยำวหรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลค่ำของสนิทรพัย์ และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร รวมถงึ
อสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหวำ่งก่อสรำ้งหรอืพฒันำเพือ่เป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนในอนำคต 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกูย้มื  
หลังจำกกำรรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม  
และคำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 
กลุ่มกจิกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยก์ต็่อเมื่อมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่ที่กลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั ้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน กลุ่มกจิกำรจะตดัมลูคำ่ตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 
ที่ดินไม่มีกำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอื่นๆ จะค ำนวณตำมวิธีเส้นตรง  
เพื่อทีปั่นส่วนรำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์เท่ำกบัมลูค่ำคงเหลอื หรอืวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำ
ระหวำ่งอำยสุนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ดงัต่อไปนี้ 
 
สทิธกิำรใชท้ีด่นิ  8 - 31 ปี 
อำคำรและคลงัสนิคำ้ 20 - 30 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 5 - 25 ปี 
ระบบสำธำรณูปโภค 10 ปี 
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5.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์  
เชงิเศรษฐกจิในอนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนคำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่นๆ เป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์อื่นค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่วนรำคำทุน 
ตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์เท่ำกบัมูลค่ำคงเหลอื หรอืวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัย์
และระยะเวลำกำรเชำ่ส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ดงัต่อไปนี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 1 - 30 ปี 
ระบบสำธำรณูปโภค 5 - 25 ปี 
เครือ่งใชส้ ำนกังำน 2 - 15 ปี 
เครือ่งมอืเครือ่งใชค้ลงัสนิคำ้ 5 ปี 
ยำนพำหนะ 2 - 5 ปี 
สนิทรพัยใ์หเ้ชำ่ 1 - 5 ปี 
 
กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมำะสมทุกสิน้รอบ
รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บั
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์กับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และจะรบัรู้บัญชีผลก ำไรหรือขำดทุนสุทธิในก ำไร 
หรอืขำดทุน 
 

5.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
สทิธใินกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำ (Exclusive right) ให้แก่ลูกค้ำที่อยู่ในกลุ่มนิคมอุตสำหกรรม ซึ่งได้มำจำกกำรซื้อธุรกิจ  
จะรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัซื้อธุรกิจ ค่ำสิทธิในกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำที่อำยุกำรใช้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน  
จะไมม่กีำรตรีำคำเพิม่ แต่จะมกีำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ทุกปี และปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยคำ่เกดิขึน้ (ถำ้ม)ี 
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5.11 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ 
ทีบ่่งชีว้ำ่คำ่ควำมนิยมอำจจะดอ้ยคำ่ โดยคำ่ควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยคำ่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  
หรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยม
ดงักล่ำวขึน้ โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วย  
ทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีก่ลุ่มกจิกำรทีใ่ชใ้นกำรประเมนิคำ่ควำมนิยมเพือ่ประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิกำร 
 

5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสินทรพัย์ดงักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำ 
ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกวำ่ระหว่ำงมลูคำ่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช ้
 

5.13 สญัญำเช่ำ 
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
สญัญาเชา่ - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ชา่ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิ  
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ 
กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำ
กำรเชำ่ 
 
กลุ่มกจิกำรปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่
เป็นกำรเช่ำตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของ
สญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ ยกเวน้สญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิกำร
เป็นผูเ้ช่ำ โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบ 
ทีเ่ป็นกำรเชำ่เท่ำนัน้ 
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สนิทรพัย์และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบด้วยมูลค่ำปัจจุบนั
ของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ ดงันี้ 
 
• คำ่เชำ่คงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สุทธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยขุองสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำร 
มคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยสุญัญำเชำ่  
 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งตน้ดว้ยอตัรำดอกเบีย้โดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบีย้โดยนัยได้ 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึง่กค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัย์  
ทีม่มีลูคำ่ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยสุญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
กลุ่มกิจกำรมีสญัญำเช่ำซึ่งก ำหนดค่ำเช่ำจ่ำยผนัแปรตำมดชันีหรืออตัรำ ซึ่งยงัไม่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำหนี้สิน  
ตำมสญัญำเช่ำจนกระทัง่ดชันีหรอือตัรำนัน้มผีลต่อกำรจ่ำยช ำระ กลุ่มกิจกำรปรบัปรุงหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำไปยงั
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีเ่กีย่วขอ้งเมือ่กำรจ่ำยช ำระคำ่เชำ่ดงักล่ำวเปลีย่นแปลงไป 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  
• คำ่เชำ่จ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเชำ่  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้แสดงรวมในที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ยกเว้นสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ที่เป็นไปตำมค ำนิยำมของ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน ซึง่จะแสดงรวมในอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 
 
ค่ำเช่ำที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำระยะสัน้และสัญญำเช่ำสินทรัพย์ที่มีมูลค่ำต ่ำจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรง  
สญัญำเชำ่ระยะสัน้คอืสญัญำเชำ่ทีม่อีำยสุญัญำเชำ่น้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 12 เดอืน 
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สญัญาเชา่ - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูใ้หเ้ชา่ 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ
ทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็น
รำยไดท้ำงกำรเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธิซึ่งสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในกำรวดั
มลูคำ่ลกูหนี้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยขุองสญัญำเชำ่ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผูเ้ช่ำ) รบัรู้ด้วยวธิี เสน้ตรงตลอด
ชว่งเวลำกำรใหเ้ชำ่ กลุ่มกจิกำรตอ้งรวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จำกกำรไดม้ำซึง่สญัญำเชำ่ด ำเนินงำนในมูลค่ำ
ตำมบญัชขีองสนิทรพัย์อ้ำงองิ และรบัรูต้้นทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใชเ้กณฑ์เดยีวกนักบั
รำยไดจ้ำกสญัญำเชำ่ สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชำ่ไดร้วมอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
สญัญาเชา่ระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ชา่ 
 
เงนิที่ต้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจำกผู้ให้เช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอื
ขำดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเชำ่นัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำหรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ
ของจ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำง
หนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้ำง โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ  
ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำจะบนัทกึหกัจำกค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน
ตลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 
สญัญาเชา่ระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูใ้หเ้ชา่ 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ
ทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็น
รำยได้ทำงกำรเงินโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่  
ในกำรวดัมลูคำ่ลกูหนี้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยได้ตลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผูเ้ช่ำ) รบัรู้ด้วยวธิเีสน้ตรงตลอด
ชว่งเวลำกำรใหเ้ชำ่ 
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5.14 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
การจดัประเภท 
 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
• หำกกลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักจิกำรอื่น 

โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะจดั
ประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกจิกำรเอง
ดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพือ่แลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได ้เครื่องมอื
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีก  
เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
การวดัมลูคา่ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกจิกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุตธิรรม และวดัมูลค่ำหนี้สนิ  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
การตดัรายการและการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญา 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดม้กีำรยกเลกิ
ไป หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกจิกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกจิกำรจะต้องพจิำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมของหนี้สนิใหมน่ัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมลูคำ่ตำมบญัชี
ทีเ่หลอือยู ่และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแลว้ว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดมิ (Original 
effective interest rate) ของหนี้สินทำงกำรเงินนัน้ และรบัรู้ส่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนอื่นในก ำไรหรือ
ขำดทุน 
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5.15 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 
ต้นทุนกำรกู้ยมืของเงนิกู้ยมืทีกู่้มำโดยทัว่ไปและทีกู่้มำเป็นกำรเฉพำะทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง 
หรือกำรผลิตสินทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรพัย์ หกัด้วยรำยได้จำก 
กำรลงทุนที่เกิดจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืที่กู้มำโดยเฉพำะ กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิ้นสุดลง  
เมื่อกำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงือ่นไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้ม
ทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

5.16 รำยได้รอกำรตดับญัชี 
 
เงินรบัจำกกำรขำยอสงัหำริมทรพัย์ให้แก่ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์ แต่ยงัไม่รบัรู้รำยได้เนื่องจำก  
กลุ่มกจิกำรไดต้กลงรบัประกนัรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบรกิำรขัน้ต ่ำส ำหรบัอสงัหำรมิทรพัย์ทีย่งัไม่มผีูเ้ช่ำเป็นระยะเวลำ
ตัง้แต่ 1  - 25 ปี และรบัประกนัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำส ำหรบัโครงกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นระยะเวลำตัง้แต่ 6  - 9 ปี 
โดยจะรบัรูร้ำยไดต้ำมมลูคำ่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดคดิลดทีต่อ้งช ำระใหแ้ก่ทรสัตด์งักล่ำว 
 
เงนิรบัจำกกำรใหส้ทิธกิำรเชำ่ทีด่นิแก่ทรสัตเ์พือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์โดยมรีะยะเวลำเชำ่ 30 ปีและสทิธใินกำร
ต่ออำยุสญัญำเช่ำอีก 30 ปีรวมเป็น 60 ปี โดยจะรบัรู้รำยได้ตำมมูลค่ำปัจจุบันตำมงวดของกำรรบัรู้รำยได้เป็น 
รำยเดอืน 
 

5.17 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษเีงนิไดจ้ะ
รบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิได้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรที่รบัรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำร  
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของเจำ้ของ 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืทีค่ำดไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะมี
ผลบงัคบัใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผู้บรหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็น
งวดๆ ในกรณีทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏบิตัขิึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษีที่
เหมำะสมจำกจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชี 
ทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิ อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไมร่บัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
• กำรรบัรู้เริ่มแรกของรำยกำรสินทรพัย์หรือรำยกำรหนี้สินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มี

ผลกระทบต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
• ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม และส่วนไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุม

จงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่
วำ่จะไมเ่กดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดังกล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อสินทรพัย์ภำษีเงินได้รอ กำรตัดบัญช ี
ทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอ 
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธิ
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสินทรพัย์ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมำหกักลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และ 
ทัง้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภำษีเงนิได้ที่ประเมนิโดย
หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
 

5.18 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือนหลังจำกวนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัชี รบัรู้ตำมช่วงเวลำกำรให้บรกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำร 
จะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
 
โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบให้กบักองทุนกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยช ำระเพิม่เตมิ 
เมือ่ไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ  
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ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 

โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษียณอำยุ โดยมกั
ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำย ุจ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 

ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้  
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตัรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น  
และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 

ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

5.19 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 

กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงทีจ่ดัท ำไว ้อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์  
ในอดตีซึง่กำรช ำระภำระผกูพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยำกรออกไป และ
ประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 

กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชม้ลูค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

5.20 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ 
 

ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกหุน้ใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิำกภำษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกั
ในสว่นของเจำ้ของ 
 

5.21 กำรรบัรู้รำยได้ 
 

รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่นๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำร
ใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษมีลูคำ่เพิม่ซึง่กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มือ่คำดวำ่มคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ทีจ่ะ
ไดร้บัช ำระเมือ่ส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 

ส ำหรบัสญัญำที่มหีลำยองค์ประกอบที่กลุ่มกิจกำรจะต้องส่งมอบสินค้ำหรือให้บรกิำรหลำยประเภท กลุ่มกิจกำร  
ต้องแยกเป็นแต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิที่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำว  
ไปยังแต่ละภำระที่ต้องปฏิบัติตำมสัดส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรือประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ  
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
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การใหเ้ชา่และบรกิาร 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกสญัญำให้เช่ำและบริกำรที่มีลกัษณะกำรให้บริกำรแบบต่อเนื่องตำมวิธีเส้นตรงตลอด
ระยะเวลำของสญัญำ โดยทีไ่มไ่ดค้ ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
การขายอสงัหารมิทรพัย ์
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรพฒันำและขำยอสงัหำรมิทรพัย์เมื่อโอนกำรควบคุมในอสงัหำรมิทรพัย์ให้แก่ลูกค้ำ 
โดยทัว่ไปแลว้ กลุ่มกจิกำรไม่มทีำงเลอืกในกำรน ำอสงัหำรมิทรพัยด์งักล่ำวไปใชเ้พื่อวัตถุประสงคอ์ื่นตำมขอ้จ ำกดัของ
สญัญำ แต่เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรไมม่สีทิธทิีส่ำมำรถบงัคบัใหล้กูคำ้จ่ำยช ำระจนกวำ่จะมกีำรโอนกรรมสทิธิต์ำมกฎหมำย
ใหแ้ก่ลกูคำ้ ดงันัน้ กลุ่มกจิกำรจงึรบัรูร้ำยไดเ้มือ่กำรโอนกรรมสทิธิต์ำมกฎหมำยใหแ้ก่ลกูคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดต้ำมรำคำซื้อขำยทีต่กลงกนัในสญัญำ โดยปกต ิกลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดเ้มื่อมกีำรโอนกรรมสทิธิ ์
ตำมกฎหมำย แต่ในบำงกรณีซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อยอำจมกีำรตกลงเลื่อนระยะเวลำกำรช ำระเงนิออกไปเป็นระยะเวลำ  
ไมเ่กนิ 12 เดอืน กลุ่มกจิกำรจงึไมป่รบัปรุงรำคำของรำยกำรส ำหรบัผลกระทบเรือ่งองคป์ระกอบกำรจดัหำเงนิ 
 
การขายสนิคา้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้เมือ่กลุ่มกจิกำรขำยสนิคำ้ใหก้บัลกูคำ้ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำ 
ก่อนทีจ่ะรบัช ำระหรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้หนี้สนิที่เกิดจำกสญัญำเมื่อได้รบัช ำระจำกลูกค้ำหรอืถึงก ำหนดช ำระตำมสญัญำก่อนที่กลุ่มกิจกำร  
จะปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 
กลุ่มกจิกำรจะแสดงยอดสุทธหินี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำหลงัจำกหกักลบกบัสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำนัน้ๆ ในแต่ละสญัญำ 
ทีท่ ำกบัลกูคำ้ 
 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ายใหก้บัลกูคา้ 
 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยใหก้บัลูกคำ้หรอืจ่ำยในนำมของลูกคำ้แก่บุคคลหรอืกจิกำรอื่น รวมถงึส่วนลดหรอืเงนิคนืในอนำคต 
จะรบัรูเ้ป็นรำยกำรหกัจำกรำยได ้เวน้แต่กำรจ่ำยสิง่ตอบแทนนัน้เป็นกำรจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สนิคำ้หรอืบรกิำรแยกต่ำงหำก 
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องคป์ระกอบของการจดัหาเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะไม่มกีำรท ำสญัญำซึ่งระยะเวลำระหว่ำงกำรโอนสนิค้ำหรอืบรกิำรตำมสญัญำไปยงัลูกค้ำและ 
กำรช ำระเงนิของลูกคำ้จะไม่เกนิหนึ่งปี ดงันัน้กลุ่มกจิกำรไม่ไดป้รบัปรุงรำคำของรำยกำรดว้ยมลูค่ำของเงนิ (Time value 
of money) 
 

5.22 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลที่จ่ำยไปยงัผู้ถือหุ้นของกิจกำรจะรบัรู้เป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลได้รบั  
กำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
6.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่หลำกหลำยซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยน ควำมเสีย่งดำ้นมูลค่ำยุตธิรรม และควำมเสีย่งด้ำนรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรให้สนิเชื่อ และควำมเสีย่ง
ด้ำนสภำพคล่อง แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงิน  
และแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบทีท่ ำใหเ้สยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด
เท่ำทีเ่ป็นไปได ้คณะกรรมกำรก ำหนดหลกักำรโดยภำพรวมเพื่อจดักำรควำมเสีย่งและนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้งไวเ้ป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรซึ่งด ำเนินกำรโดยฝ่ำยบริหำรเงินส่วนกลำง (ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำร) รวมถึง กำรระบุ  
กำรประเมนิ และป้องกนัควำมเสีย่งทำงกำรเงนิดว้ยกำรรว่มมอือยำ่งใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตักิำร 
 
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
เนื่องจำกบรษิทัร่วมประกอบธุรกจิหลกัในกำรผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำซึง่มแีหล่งเงนิกูย้มืบำงส่วนอยู่ในสกุลเงนิ
ต่ำงประเทศ กลุ่มกิจกำรจึงมีควำมเสี่ยงในรำยกำรส่วนแบ่งก ำไรของบริษัทร่วมจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศอนัเกีย่วเนื่องมำจำกกำรกูย้มืเงนิดงักล่ำว บริษทัร่วมมแีนวทำงบรหิำรควำมเสีย่งโดยพจิำรณำกำรเขำ้ท ำ
สญัญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ
ตำมควำมเหมำะสม 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ทีเ่กดิจำกเงนิกูย้มืและหุน้กูใ้นอตัรำดอกเบีย้คงทีแ่ละลอยตวั กลุ่มกจิกำรไม่
มสีนิทรพัยท์ีต่อ้งอำ้งองิอตัรำดอกเบีย้อยำ่งมนียัส ำคญั 
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ธุรกรรมทัง้หมดทีใ่ชอ้นุพนัธด์ำ้นอตัรำดอกเบีย้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิก่อนเขำ้ท ำรำยกำร กลุ่ม
กิจกำรใช้สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยเพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเสี่ยงกระแสเงนิสดของจ ำนวนเงนิดอกเบี้ยที่
จะตอ้งจ่ำยในอนำคตและตกลงกบัคู่สญัญำทีจ่ะแลกเปลี่ยนผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงนิตำมดอกเบี้ยคงทีก่บัตำมอตัรำ
ดอกเบีย้ลอยตวั โดยอำ้งองิจำกจ ำนวนฐำนทีใ่ชเ้ป็นเกณฑค์ ำนวณเงนิตน้ตำมทีต่กลงกนัไว้ 
 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มกีำรกระจุกตวัอย่ำงมนีัยส ำคญัของควำมเสี่ยงทำงด้ำนสนิเชื่อ กลุ่มกิจกำรมนีโยบำยที่เหมำะสม  
เพื่อท ำให้เชื่อมัน่ได้ว่ำได้ท ำสญัญำกบัลูกค้ำที่มปีระวตัิสนิเชื่ออยู่ในระดบัที่เหมำะสมซึ่งมกีำรจ ำกดัสินเชื่อลูกค้ำ 
รวมถงึไดร้บักำรรบัประกนัที่เหมำะสมจำกลูกคำ้ คู่สญัญำในอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิและรำยกำรเงนิสดไดเ้ลอืกทีจ่ะท ำ
รำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีม่รีะดบัควำมน่ำเชื่อถอืสูง กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยจ ำกดัวงเงนิธุรกรรมสนิเชื่อกบัสถำบนั
กำรเงนิแต่ละแหง่อย่ำงเหมำะสม 
 
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรจ ำนวนเงนิสดทีม่อีย่ำงเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่ตีลำดรองรบัโดยกำรหำแหล่งเงนิทุน
แสดงใหเ้หน็ไดจ้ำกกำรทีม่วีงเงนิในกำรกูย้มืทีไ่ดม้กีำรตกลงไวแ้ลว้อย่ำงเพยีงพอ และควำมสำมำรถในกำรปิดสถำนะ
ทำงกำรตลำด 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สนิทำงกำรเงนิที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ  ณ วนัที่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ซึ่งแสดงด้วยจ ำนวนเงนิตำมสญัญำที่ไม่ได้มกีำรคดิลด ทัง้นี้  ยอดคงเหลือที่ครบก ำหนด
ภำยในระยะเวลำ 12 เดอืนจะเท่ำกบัมลูคำ่ตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเนื่องกำรกำรคดิลดไมม่นียัส ำคญั 
 
 งบกำรเงินรวม 
 เมื่อทวง

ถำม 
ภำยใน  

1 ปี 
 

1-5 ปี 
มำกกว่ำ  

5 ปี 
 

รวม 
มูลค่ำตำม

บญัชี 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       
เงนิกูร้ะยะสัน้ - 1,959 - - 1,959 1,947 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 2,073 - - - 2,073 2,073 
เงนิกูร้ะยะยำว - 1,587 9,911 - 11,498 10,972 
หุน้กู ้ - 9,245 19,599 2,127 30,971 28,335 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - 85 275 75 435 372 
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเชำ่ระยะยำว 1 47 73 86 207 207 
รวม 2,074 12,923 29,858 2,288 47,143 43,906 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เมื่อทวง

ถำม 
ภำยใน  

1 ปี 
 

1-5 ปี 
มำกกว่ำ  

5 ปี 
 

รวม 
มูลค่ำตำม

บญัชี 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       
เงนิกูร้ะยะสัน้ - 1,959 - - 1,959 1,947 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 753 - - - 753 753 
เงนิกูร้ะยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั 

927 - - - 927 915 

เงนิกูร้ะยะยำว - 1,025 2,600 - 3,625 3,499 
หุน้กู ้ - 4,583 15,018 407 20,008 18,325 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - 4 11 53 68 41 
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเชำ่ระยะยำว 1 3 10 21 35 35 
รวม 1,681 7,574 17,639 481 27,375 25,515 
 
การบรหิารสว่นของเงนิทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกจิกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิทันัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ของกลุ่มกจิกำรเพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ำรงไวซ้ึ่งโครงสรำ้ง
ของทุนทีเ่หมำะสมเพือ่ลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไว้หรอืปรบัโครงสร้ำงของทุนกลุ่มกจิกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้นกำรคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพือ่ลดภำระหนี้สนิ 
 

6.2 กำรบญัชีส ำหรบัอนุพนัธท่ี์เป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินและกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 
 
กลุ่มกิจกำรเป็นคู่สญัญำในอนุพนัธ์ที่เป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิซึ่งประกอบด้วยสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย 
เครือ่งมอืดงักล่ำวไมร่บัรูใ้นงบกำรเงนิในวนัเริม่แรก 
 
ส่วนต่ำงทีจ่ะตอ้งจ่ำยหรอืทีจ่ะไดร้บัจำกสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้รบัรูเ้ป็นส่วนประกอบของรำยไดด้อกเบีย้หรอื
ดอกเบี้ยจ่ำยเมื่อครบก ำหนด รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรเลกิสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยก่อน
ก ำหนดหรอืจำกกำรจ่ำยช ำระเงนิกูย้มืจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
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6.3 มลูค่ำยติุธรรม 
 

มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

มลูคำ่ยตุธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 

ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนั/รำคำปิดทีอ่ำ้งองิจำกตลำด
ทีม่สีภำพคล่อง เชน่ ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย/สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย 

ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่ งใช้ข้อมูล 
ทีส่ำมำรถสงัเกตไดอ้ย่ำงมนีัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำที่
เป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำก
ขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 

 

7 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 

กำรประมำณกำรข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของ
ประสบกำรณ์ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและตราสารอนุพนัธ์ 
 

มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ซึ่งไม่มกีำรซื้อขำยในตลำดซื้อขำยคล่องวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรเลอืกวธิกีำรและตัง้ขอ้สมมตฐิำนซึ่งส่วนใหญ่อำ้งองิจำกสถำนะของตลำดทีม่อียู่ ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลำรำยงำน 
 

การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 
 

มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำยุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในกำร
จ ำหน่ำย กำรค ำนวณนี้ใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดซึง่อำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึง่ไดร้บั
อนุมตัจิำกผูบ้รหิำร 
 

กระแสเงนิสดหลงัจำกปีที ่5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 17 อตัรำกำร
เตบิโตดงักล่ำวสอดคล้องกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเตบิโตที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอุตสำหกรรม  
ของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 

มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิำนหลำยขอ้ ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชแ้ละผลกระทบ
จำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 23 
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การก าหนดอายสุญัญาเชา่ 
 

กลุ่มกจิกำรพจิำรณำขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ ำใหเ้กดิสิง่จงูใจทำงเศรษฐกจิส ำหรบัผูเ้ช่ำ ในกำรใช้
สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืไม่ใชส้ทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเช่ำเพื่อก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรก ำหนด
อำยสุญัญำเชำ่กต็่อเมือ่สญัญำเชำ่นัน้มคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเชำ่จะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 

ส ำหรบักำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีสุ่ดคอืระยะสญัญำเชำ่ในอดตี คำ่ใชจ้่ำย และสภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ชำ่ 
 

สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนและยำนพำหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ชำ่ และ/หรอื ข) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไมก่่อใหเ้กดิตน้ทุนอย่ำง
มสีำระส ำคญั 
 

อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมนิใหม่เมื่อกลุ่มกจิกำรใช ้ )หรอืไม่ใช้(  สทิธหิรอืกลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัในกำรใช ้ )หรอืไม่ใชส้ทิธิ(
กำรประเมนิควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ทีม่นีัยส ำคญัหรอืกำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดล้อม 

ต่อกำรประเมนิอำยสุญัญำเชำ่และอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของทีม่นียัส ำคญั ซึง่มผีลกระทบ กลุ่มกจิกำร 
 

การก าหนดอตัราการคดิลดของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 
 

กลุ่มกจิกำรประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่ดงันี้ 
 

• ใช้ขอ้มูลที่กำรจดัหำเงนิทุนจำกบุคคลที่สำมของแต่ละกจิกำรที่เป็นผู้เช่ำและปรบัปรุงขอ้มูลที่ได้รบัให้สะท้อนกบักำร
เปลีย่นแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ชำ่หำกเป็นไปได ้

• ปรบัปรุงสญัญำเชำ่โดยเฉพำะเจำะจง เชน่ อำยสุญัญำเชำ่ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอำ้งองิจำกสมมตฐิำนทีเ่กีย่วกบัควำมเสีย่งในกำรผดินดัช ำระหนี้และอตัรำ
กำรขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิด กลุ่มกิจกำรใช้ดุลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมติฐำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลอืกปัจจยัที่ส่งผล  
ต่อกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำบนพืน้ฐำนของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิกำรและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้กำร
คำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

8 ข้อมลูจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธ์ของกลุ่มกิจกำรซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมกำรบริหำรของกลุ่มกิจกำร  ได้พิจำรณำ 
ผลประกอบกำรของกลุ่มกจิกำรตำมกลุ่มของผลติภณัฑแ์ละบรกิำร และเขตภูมศิำสตรจ์ ำนวน 7 ส่วนงำนทีร่ำยงำน 
 

คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธว์ดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ อย่ำงไรกต็ำม
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิบำงสว่นจะไมถู่กจดัสรรไปยงัสว่นงำนด ำเนินงำน เพรำะกลุ่มกจิกำรบรหิำรจดักำรในภำพรวม 
 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ 2 รำย (พ.ศ. 2562 : 2 รำย) ของส่วนงำนธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศ มจี ำนวนเงนิ 1,065.87 ลำ้นบำท 
และ 1,054.31 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562: 2,102.61 ลำ้นบำท และ 1,617.45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละสว่นงำนทีร่ำยงำน มดีงัต่อไปนี้ 
 

 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 1,262,026,327 53,890,956 145,656,674 359,162,890 21,167,907 - - 1,841,904,754 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 3,138,443,705 - - - 396,722,155 - - 3,535,165,860 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 997,960 - 1,492,172,402 43,892,981 - 171,250 - 1,537,234,593 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 4,401,467,992 53,890,956 1,637,829,076 403,055,871 417,890,062 171,250 - 6,914,305,207 
         

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 997,767,636 17,757,083 495,814,871 188,869,752 100,337,678 59,387,835 (82,295,094) 1,777,639,761 
รำยไดอ้ืน่ 1,049,225,167 71,815,702 7,442,087 1,537,104 153,482,269 400 71,685 1,283,574,414 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (711,080,647) (214,561,640) (77,915,733) (10,599,661) - (98,127,759) - (1,112,285,440) 
สว่นแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำก 
   บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 

 
366,203,649 

 
1,009,486,194 

 
- 

 
(7,233,593) 

 
- 

 
(159,692,188) 

 
- 

 
1,208,764,062 

ภำษเีงนิได ้ (205,663,073) (6,296,227) (784,302) (44,655,055) (30,641,354) (4,876,330) (12,822) (292,929,163) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปี  1,496,452,732   878,201,112  424,556,923 127,918,547 223,178,593 (203,308,042) (82,236,231) 2,864,763,634 
         

ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยี 
   ทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม        (341,013,704) 
ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ 
   ของบรษิทัใหญ่        2,523,749,930 
         

คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
   ตำมสว่นงำน 296,702,851 34,073,860 173,941,987 73,329,637 13,408,081 527,898 334,986 592,319,300 
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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 
         
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 1,089,545,534 7,137,207 203,055,182 317,261,300 41,270,910 - - 1,658,270,133 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 7,156,371,696 - - - - - - 7,156,371,696 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 1,348,738 - 1,639,534,981 7,423,808 - 55,482 - 1,648,363,009 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 8,247,265,968 7,137,207 1,842,590,163 324,685,108 41,270,910 55,482 - 10,463,004,838 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 1,565,906,999 1,475,142 665,997,692 124,508,975 9,946,890 (1,362,545) (35,117,555) 2,331,355,598 
รำยไดอ้ืน่ 829,293,352 142,511,722 3,105,795 1,523,394 523,614 731 151,735 977,110,343 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (666,977,319) (268,676,968) (40,316,911) (9,905,708) - (506,465) - (986,383,371) 
สว่นแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 182,856,145 1,785,087,281 - (8,779,686) - (13,470,679) - 1,945,693,061 
ภำษเีงนิได ้ (218,192,528) (9,243,363) (32,593,773) (41,280,005) (3,752,729) - - (305,062,398) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปี 1,692,886,649 1,651,153,814 596,192,803 66,066,970 6,717,775 (15,338,958) (34,965,820) 3,962,713,233 
         
ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคมุ        (733,459,576) 
ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่        3,229,253,657 
         
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมสว่นงำน 238,551,504 6,147,747 145,977,274 56,972,143 11,865,723 - 193,631 459,708,022 
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ขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสว่นงำน 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 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน         
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนตำมสว่นงำน 26,329,620,197 14,723,509,325 9,439,962,260 975,206,991 351,843,743 2,403,086,021 1,568,927 54,224,797,464 
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีไ่มไ่ดปั้นสว่น        4,249,788,438 
สนิทรพัยอ์ื่น         
   สนิทรพัยอ์ืน่ตำมส่วนงำน 14,466,625,418 652,716,778 1,563,822,457 165,551,927 687,102,161 17,474,463 85,500,910 17,638,794,114 
   สนิทรพัยอ์ืน่ทีไ่มไ่ดปั้นสว่น        6,507,728,344 
รวมสนิทรพัย ์        82,621,108,360 
         
หนี้สนิตำมส่วนงำน 11,458,223,556 269,527,212 1,388,429,891 542,179,926 100,351,719 2,644,186,006 6,202,621 16,409,100,931 
หนี้สนิทีไ่ม่ไดปั้นสว่น        34,044,840,941 
รวมหนี้สนิ        50,453,941,872 
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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 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน         
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนตำมสว่นงำน   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  
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีไ่มไ่ดปั้นสว่น        4,247,035,133 
สนิทรพัยอ์ื่น         
   สนิทรพัยอ์ืน่ตำมส่วนงำน   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  
   สนิทรพัยอ์ืน่ทีไ่มไ่ดปั้นสว่น        8,334,759,182 
รวมสนิทรพัย ์        82,263,830,856 
         
หนี้สนิตำมส่วนงำน   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 
หนี้สนิทีไ่ม่ไดปั้นสว่น        34,055,762,225 
รวมหนี้สนิ        49,163,249,675 
 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีแ่สดงขำ้งตน้นี้ หมำยถงึ สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนนอกเหนือจำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
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9 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิสดในมอื 10,281,985 7,761,469 504,214 534,490 
เงนิฝำกธนำคำรระยะสัน้ 3,784,166,289 2,672,998,388 468,593,043 867,005,444 
รวม 3,794,448,274 2,680,759,857 469,097,257 867,539,934 
 
เงนิฝำกธนำคำรมอีตัรำดอกเบีย้ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
เงนิฝำกธนำคำรระยะสัน้ 0.05 - 1.25 0.10 - 1.25 0.05 - 0.45 0.10 - 0.60 
 

10 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ 278,492,864 232,129,204 5,023,933 14,518,850 
ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุ 33) 23,359,435 28,712,861 

 
627,755 

 
332,342 

หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้  
   (พ.ศ. 2562: คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 
   ตำม TAS 101) (22,869,740) (27,197,442) 

 
 

(4,107,145) 

                             
 
- 

ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 278,982,559 233,644,623 1,544,543 14,851,192 
ลูกหนี้อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 33) 1,911,876 566,833,525 213,798,881 214,512,959 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 68,067,305 31,262,376 10,092,327 6,607,580 
รำยไดค้ำ้งรบั 94,485,535 67,066,231 45,212 852,662 
อื่นๆ 17,117,967 22,037,553 1,188,124 510,737 
รวม 460,565,242 920,844,308 226,669,087 237,335,130 
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ลกัษณะของลกูหนี้กำรคำ้เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน มลูคำ่ยตุธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัชี 
 

การดอ้ยคา่ของลูกหนี้การคา้ 
 

คำ่เผือ่ผลขำดทุนของลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลกูหน้ีกำรค้ำ

และลกูหน้ี
กิจกำรท่ี

เก่ียวข้องกนั 
ค่ำเผือ่ 

ผลขำดทุน 

ลกูหน้ีกำรค้ำ
และลกูหน้ี
กิจกำรท่ี

เก่ียวข้องกนั 
ค่ำเผือ่ 

ผลขำดทุน 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ  236,548,528   (276,383)  841,519   (481) 
เกนิก ำหนดช ำระ     

ไมเ่กนิ 3 เดอืน  37,080,178   (1,355,492)  321,071   -    
3 - 6 เดอืน  2,682,396   (311,644)  -     (5,192) 
6 - 12 เดอืน  4,946,015   (955,374)  -     -    
เกนิกวำ่ 12 เดอืน  20,595,182   (19,970,847)  4,489,098   (4,101,472) 

รวม  301,852,299   (22,869,740)  5,651,688   (4,107,145) 
 

รำยกำรกระทบยอดคำ่เผือ่ผลขำดทุนส ำหรบัลกูหนี้ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TAS 101 27,197,442 23,305,831 - - 
จ ำนวนทีป่รบัปรุงกบัก ำไรสะสมตน้ปี 4,450,790 - 2,308,821 - 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม  
   พ.ศ. 2563 - ค ำนวณตำม TFRS 9  
   (พ.ศ. 2562: ค ำนวณตำม TAS 101) 31,648,232 23,305,831 2,308,821 - 
รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอื 
   ขำดทุนในระหวำ่งปี (7,089,018) 3,891,611 1,798,324 - 
ตดัจ ำหน่ำยลกูหนี้ทีไ่มส่ำมำรถเรยีกช ำระได ้
   ในระหวำ่งปี (1,689,474) - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9  
   (พ.ศ. 2562 : ค ำนวณตำม TAS 101) 22,869,740 27,197,442 4,107,145 - 
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11 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 

มลูค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

มลูค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 บำท บำท บำท 
    

สินทรพัย ์    
    

สินทรพัยห์มนุเวียน    
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 3,794,448,274 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - - 370,866,360 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 39,500,000 
เงนิฝำกประจ ำ - - 695,276 
    

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน    
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่มอ่ยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด 714,000,171 - - 
เงนิลงทุนในกองทรสัตเ์พือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ - 6,600,367,148 - 
เงนิใหกู้ร้ะยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -     -     248,490,552  
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ  -     -     116,814,113  
เงนิมดัจ ำจ่ำย  -     -     7,203,629  
เงนิค ้ำประกนั  -     -     6,966,495  
    
หน้ีสิน    
    

หน้ีสินหมุนเวียน    
เงนิกูร้ะยะสัน้ - - 1,946,862,888 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 1,649,585,784 
เงนิกูร้ะยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 1,369,230,251 
หุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 8,404,852,012 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 72,414,881 
    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
เงนิกูร้ะยะยำว - - 9,602,982,354 
หุน้กู ้ - - 19,929,740,333 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 299,777,409 
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเชำ่ระยะยำว - - 207,202,028 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

มลูค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

มลูค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 บำท บำท บำท 
    

สินทรพัย ์    
    

สินทรพัยห์มนุเวียน    
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 469,097,257 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - - 216,576,761 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 8,240,500,000 
    

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน    
เงนิลงทุนในกองทรสัตเ์พือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ - 5,635,941,676 - 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ - - 16,554,913 
    
หน้ีสิน    
    

หน้ีสินหมุนเวียน    
เงนิกูร้ะยะสัน้ - - 1,946,862,888 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 913,512,392 
เงนิกูร้ะยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 999,447,639 
หุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 3,999,168,755 
เงนิกูร้ะยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 915,400,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 3,177,238 
    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
เงนิกูร้ะยะยำว - - 2,500,000,000 
หุน้กู ้ - - 14,325,654,123 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 38,036,891 
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเชำ่ระยะยำว - - 35,354,893 
 
ส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ว ัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยส่วนที่หมุนเวียน เนื่องจำกมีลักษณะ  
เป็นสนิทรพัย์และหนี้สนิทีห่มุนเวยีน มูลค่ำตำมบญัชจีงึมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำยุตธิรรม ส ำหรบัหนี้สนิทำงกำรเงนิส่วนที่  
ไมห่มนุเวยีน มลูคำ่ยตุธิรรมแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
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มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ อ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้อล่ำสุดจำกตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืมลูค่ำสุทธทิำงบญัช ี(NAV) ทีเ่ผยแพร่โดยบรษิทับรหิำรจดักำร มลูค่ำยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู่ใน
ระดบั 1 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรม 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่มอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถูกจดัอยูใ่นระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรม 
 
ผูบ้รหิำรและคณะท ำงำนประเมนิมลูคำ่ยตุธิรรมจะหำรอืเกีย่วกบักระบวนกำรประเมนิมลูคำ่รำยไตรมำส 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่มอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ดงันี้ 
1) วธิวีเิครำะห์เปรยีบเทยีบอตัรำส่วนรำคำตลำด โดยอ้ำงอิงจำกมูลค่ำสุทธขิองกิจกำรของบรษิัทจดทะเบียนในตลำด

หลกัทรพัย ์ซึง่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำวำ่มสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญำทีเ่ป็นผูอ้อก 
2) วธิสีดัส่วนมลูคำ่สนิทรพัยส์ุทธ ิโดยอำ้งองิจำกมลูคำ่สุทธขิองกจิกำรทีเ่ป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้ 
 
ตำรำงต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิำณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัซึง่ใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมระดบั  3 
และควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตไดก้บัมลูคำ่ยตุธิรรม 
 
 งบกำรเงินรวม 
   กำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำยติุธรรม 
 ช่วงของข้อมลู กำรเปล่ียนแปลง ข้อมลูเพ่ิมขึ้น ข้อมลูลดลง 
     
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 
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รายการทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ก ำไรหรือ

ขำดทุน 
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไร/(ขำดทุน)จำกมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน

ในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI  
   (พ.ศ. 2562: จำกเงนิลงทุนเผือ่ขำย) - (1,829,836,070) - 2,376,211,488 
ก ำไร/(ขำดทุน)จำกมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน

ในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL  
   (พ.ศ. 2562: จำกเงนิลงทุนระยะสัน้) - - - (68,624) 
รบัรูก้ ำไร/(ขำดทุน)จำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน

เผือ่ขำย (โอนส ำรองกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทุน
เผือ่ขำยในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นไปยงั
ก ำไร/(ขำดทุน)อื่น) - - 7,625 - 

รบัรูเ้งนิปันผลรบัจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุน 
   ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI ในรำยไดอ้ื่น     
   จำกเงนิลงทุนทีย่งัคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 407,616,175 - 402,305,980 - 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ก ำไรหรือ

ขำดทุน 
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไร/(ขำดทุน)จำกมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน

ในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI  
(พ.ศ. 2562: จำกเงนิลงทุนเผือ่ขำย) - (1,715,804,593) - 2,152,508,313 

ก ำไร/(ขำดทุน)จำกมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน
ในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL  
(พ.ศ. 2562: จำกเงนิลงทุนระยะสัน้) - - - (433,200) 

รบัรูเ้งนิปันผลรบัจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุน 
ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI ในรำยไดอ้ื่น     
- จำกเงนิลงทุนทีย่งัคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 280,910,831 - 238,347,532 - 
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12 ต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี 12,788,565,570 13,364,418,778 - - 
เพิม่ขึน้ 1,133,594,002 1,855,481,256 - - 
โอนไปอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  
   (หมำยเหตุ 15) (271,547,706) (586,066,749) - - 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงคำ่ 
   งบกำรเงนิ (3,921,000) (19,234,512) - - 
รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำย (1,020,614,800) (1,826,033,203) - - 
ยอดสิน้ปี 12,626,076,066 12,788,565,570 - - 
 
กลุ่มกจิกำรไดโ้อนตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยไ์ปอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน เนื่องจำกมกีำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน 
 
ในปี พ.ศ. 2562 ตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยจ์ ำนวน 1,628.51 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนัวงเงนิกู้ 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มืทีไ่ดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยใ์นระหวำ่งปีและอยูใ่นรำยกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย ์มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนกำรกูย้มื 178,704,176 231,631,712 - - 
อตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุน รอ้ยละ 4.01 รอ้ยละ 5.37 - - 
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13 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำรแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศ ลกัษณะธรุกิจ 

สดัส่วนของ 
ส่วนได้เสีย 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

         
บรษิทัรว่มทีม่สีำระส ำคญั:         
บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ำกดั ไทย ผลติและ 

จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
25 25 6,580 7,168 - - 

Duong River Surface  
   Water Plant Joint  
   Stock Company* 

เวียดนาม ธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายน ้าประปา 

24 - 2,272 - - - 

บรษิทัรว่มทีไ่มม่สีำระส ำคญั    4,656 8,308 - - 
รวม     13,508 15,476 - - 
         
กำรรว่มคำ้:         
กำรรว่มคำ้ทีไ่มม่สีำระส ำคญั    2,614 2,406             966 1,015 
รวม     2,614 2,406 966 1,015 
* พจิำรณำวำ่เป็นบรษิทัรว่มทีม่สีำระส ำคญัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 

 
กลุ่มกจิกำรมหีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ในกำรค ้ำประกนัเงนิกูข้องบรษิทัรว่ม โดยใชหุ้น้สำมญัของบรษิทัรว่มนัน้ๆ และกำรค ้ำประกนั
วงเงนิหนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรของบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ โดยบรษิทัย่อยทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัร่วมและกำรร่วม
คำ้นัน้ๆ 
 
เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท Duong River Surface Water Plant Joint Stock 
Company โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 34 และจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม ทัง้นี้กลุ่มกิจกำร 
ไดช้ ำระเงนิคำ่หุน้บำงสว่นแลว้ และรบัรูส้ ิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยเมือ่เขำ้เงือ่นไขจ ำนวน 242,915,209 บำท  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ ิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยเมื่อเขำ้เงื่อนไขดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุน 
ในกำรได้มำซึ่งเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำสิง่ตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยเมื่อเขำ้เงื่อนไข 
เป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของเงนิลงทุน ซึง่เป็นไปตำมวธิรีำคำทุนอำ้งองิ 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กำรวดัมลูคำ่ของรำยกำรสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำและหนี้สนิทีร่บัมำยงัไมเ่สรจ็สมบูรณ์ ในระหวำ่งปี 
พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรปรบัปรุงมลูคำ่สนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำและหนี้สนิทีร่บัมำเสรจ็สิน้ ดงันี้ 
 

 ยอดตำมท่ี  ยอดตำมท่ี 

 รำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรบัปรงุ ปรบัปรงุใหม่ 

 บำท บำท บำท 
    
ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำย    
เงนิสด 2,451,235,290 - 2,451,235,290 
สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยเมือ่เขำ้เงือ่นไข 242,915,209 (242,915,209) - 
รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่ำย 2,694,150,499 (242,915,209) 2,451,235,290 
    
สินทรพัยส์ทุธิท่ีได้มำ    
สนิทรพัยท์ีส่ำมำรถระบุไดสุ้ทธ ิ 1,101,175,442 3,990,947,269 5,092,122,711 
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัรว่ม (รอ้ยละ 34)    374,399,650 1,356,922,072 1,731,321,722 
คำ่ควำมนิยม 2,319,750,849 (1,599,837,281) 719,913,568 
สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำ 2,694,150,499 (242,915,209) 2,451,235,290 
 
ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปส าหรบับรษิทัรว่ม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มูลทำงกำรเงนิแบบสรุปส ำหรบับรษิทัร่วมทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ขอ้มูลทำงกำรเงนิทีเ่ปิดเผย
เป็นจ ำนวนทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิของบรษิทัรว่ม ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรำยกำรปรบัปรุงทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตัติำมวธิสี่วนไดเ้สยี 
รวมถงึกำรปรบัปรุงมูลค่ำยุตธิรรมและกำรปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัร่วม 
ทัง้นี้ ไม่มกีำรแสดงขอ้มูลทำงกำรเงนิแบบสรุปในปีเปรยีบเทยีบส ำหรบับรษิทั Duong River Surface Water Plant Joint Stock 
เนื่องจำกไมม่สีำระส ำคญั 
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บริษทั เกค็โค่-วนั จ ำกดั 

Duong River 
Surface Water 

Plant Joint 
Stock Company 

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

ผลการด าเนินโดยสรุป    
รำยได ้ 10,340,537,213 10,951,256,418 443,707,663 
    

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได ้ 668,711,026 1,572,527,921 (478,412,607) 
ภำษเีงนิได ้ (28,141,223)  339,890,028 3,654,568 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปี 640,569,803  1,912,417,949 (474,758,039) 
    

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อื่น (133,597,548) - 10,379,296 
    

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม 506,972,255 1,912,417,949 (464,378,743) 
    

เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัรว่ม 419,858,878 564,287,076 - 
    
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป    
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 6,431,541,781 8,297,964,797 337,395,273 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 33,043,954,827 33,335,176,015 10,206,811,359 
หนี้สนิหมนุเวยีน (1,867,651,510) (3,615,946,073) (318,350,558) 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน (18,806,586,013) (17,536,365,886) (5,632,675,412) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ - - (27,949,606) 
สนิทรพัยส์ุทธ ิ 18,801,259,085 20,480,828,853 4,565,231,056 
    

ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัรว่ม (รอ้ยละ) รอ้ยละ 35 รอ้ยละ 35 รอ้ยละ 34 
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัรว่ม (บำท) 6,580,135,721 7,167,985,111 1,552,178,559 
คำ่ควำมนิยม - - 719,913,568 
มลูคำ่ตำมบญัชขีองบรษิทัรว่ม 6,580,135,721 7,167,985,111 2,272,092,127 
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บรษิทัรว่มและการรว่มคา้แต่ละรายไมม่สีาระส าคญั 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีรวมของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ทีไ่ม่มสีำระส ำคญัทัง้หมด
ซึง่ถูกบนัทกึโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
มลูค่ำตำมบญัชีโดยรวมของบริษทัร่วมแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 4,656,299,098 8,308,013,756 
ส่วนแบง่ของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วม:   
ก ำไรส ำหรบัปี 672,674,927   1,031,219,648 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (113,309,833)   2,591,001  
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 559,365,094 1,033,810,649 
   
มลูค่ำตำมบญัชีโดยรวมของกำรร่วมค้ำแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 2,613,524,573 2,405,534,065 
ส่วนแบง่ของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมค้ำ:   
ก ำไรส ำหรบัปี 473,307,444 245,127,138 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (68,246) (15,009,878) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 473,239,198 230,117,260 
 

14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
กลุ่มกิจกำรมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร บริษัทย่อยดงักล่ำวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสำมญัเท่ำนัน้  
ซึ่งสดัส่วนของส่วนได้เสียในควำมเป็นเจ้ำของที่กลุ่มกิจกำรถืออยู่เท่ำกับสิทธิในกำรออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดย  
กลุ่มกจิกำร 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำรแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

 
สถำนท่ีหลกัในกำร
ประกอบธรุกิจ/
ประเทศท่ีจด
ทะเบียนจดัตัง้ 

 
ส่วนได้เสียในควำมเป็น
เจ้ำของท่ีถือโดยบริษทั 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น
เจ้ำของท่ีถอืโดยกลุ่ม

กิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น
เจ้ำของท่ีถอืโดยส่วนได้เสีย

ท่ีไม่มอี ำนำจควบคมุ เงินลงทุนในวิธีรำคำทุน 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

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

ไทย บรหิำรจดักำร 
นิคมอุตสำหกรรม 

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

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์ 
   พำวเวอร ์จ ำกดั )มหำชน(  

ไทย จ ำหน่ำยและบรกิำร
สำธำรณูปโภค 

- - 71 69 29 31 2,738 2,677 
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ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปของบรษิทัยอ่ยทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมทีม่สีาระส าคญั 
 
รำยละเอยีดดำ้นล่ำงแสดงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) และ
บรษิทัย่อย ทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแต่ละรำย
แสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป   
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,244,004,374  2,074,267,324  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 23,927,610,083 24,344,450,106  
หนี้สนิหมนุเวยีน (3,034,234,414) (6,481,672,521) 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน (10,980,299,609) (6,377,777,622) 
สนิทรพัยส์ุทธ ิ 12,157,080,434 13,559,267,287 
   

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 2,527,112,687  3,096,584,724  
   
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุป   
รำยได ้ 1,697,965,163  1,857,247,846  
   

ก ำไรส ำหรบัปี 812,727,056  2,137,209,051  
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (170,236,673)  (33,151,551) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 642,490,383 2,104,057,500 
   

ก ำไรส ำหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 239,362,230  662,951,215  
   

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 189,224,574  652,667,775  
   

เงนิปันผลจ่ำยใหก้บัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม (284,448,551)  (360,694,557) 
   
งบกระแสเงนิสดโดยสรุป   
เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,897,717,133 1,216,171,204  
เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมลงทุน (998,139,669) (2,894,166,039) 
เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 130,140,993 1,601,272,280  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) สทุธิ 1,029,718,457 (76,722,555)  
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15 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

 งบกำรเงินรวม 
  อำคำรและระบบ ส่วนปรบัปรงุ งำนระหว่ำง  
 สิทธิกำรใช้ท่ีดิน สำธำรณูปโภค อำคำร ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 5,568,783,348 4,505,879,229 223,649,130 660,663,740 10,958,975,447 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (835,570,174) (47,300,658) - (882,870,832) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 5,568,783,348 3,670,309,055 176,348,472 660,663,740 10,076,104,615 
      

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 5,568,783,348 3,670,309,055 176,348,472 660,663,740 10,076,104,615 
เพิม่ขึน้ 416,315,571 81,500 1,219,719 2,163,908,204 2,581,524,994 
กำรโอนยำ้ย - 1,557,358,061 172,760,666 (1,730,118,727) - 
รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำย (หมำยเหตุ 22) (550,000,000) (1,374,580,331) (13,269,987) - (1,937,850,318) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (120,950,230) (9,563,670) - (130,513,900) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (3,214,664) (2,928,793) (1,979,832) - (8,123,289) 
โอนจำกตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์(หมำยเหตุ 12) 115,291,756 466,151,374 4,623,619 - 586,066,749 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำย (25,385,756) (744,608,562) (74,266,210) - (844,260,528) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 5,521,790,255 3,450,832,074 255,872,777 1,094,453,217 10,322,948,323 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 5,521,790,255 3,957,044,212 298,080,976 1,094,453,217 10,871,368,660 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (506,212,138) (42,208,199) - (548,420,337) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 5,521,790,255 3,450,832,074 255,872,777 1,094,453,217 10,322,948,323 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

70 

 งบกำรเงินรวม 
  อำคำรและระบบ ส่วนปรบัปรงุ งำนระหว่ำง  
 สิทธิกำรใช้ท่ีดิน สำธำรณูปโภค อำคำร ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
กำรปรบัปรงุตำมนโยบำยกำรบญัชีใหม่ (หมำยเหต ุ4)      
รำคำทุน  229,057,052  - 6,336,176 -  235,393,228  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  (9,691,893) - - -  (9,691,893) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 219,365,159 - 6,336,176 - 225,701,335 
      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน  5,750,847,307   3,957,044,212   304,417,152   1,094,453,217   11,106,761,888  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  (9,691,893)  (506,212,138)  (42,208,199)  -     (558,112,230) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 5,741,155,414  3,450,832,074  262,208,953 1,094,453,217  10,548,649,658 
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 งบกำรเงินรวม 
  อำคำรและระบบ ส่วนปรบัปรงุ งำนระหว่ำง  
 สิทธิกำรใช้ท่ีดิน สำธำรณูปโภค อำคำร ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 5,741,155,414  3,450,832,074  262,208,953 1,094,453,217  10,548,649,658  
เพิม่ขึน้ 690,108,794 17,163,324 - 1,767,240,422 2,474,512,540 
กำรโอนยำ้ย (3,542,659) 794,152,263 99,065,019 (889,674,623) - 
โอนจำกทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 16) 13,986,684 - - 17,445,390 31,432,074 
คำ่เสือ่มรำคำ (10,165,253) (144,683,100) (17,128,045) - (171,976,398) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (1,574,443) (1,291,846) (910,624) - (3,776,913) 
โอนออกไปเป็นลกูหนี้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิ - - (3,354,912) - (3,354,912) 
โอนจำกตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์(หมำยเหตุ 12) 159,668,804 109,691,581 2,187,321 - 271,547,706 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำย (158,271,763) (970,120,789) (48,732,702) - (1,177,125,254) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 6,431,365,578 3,255,743,507 293,335,010 1,989,464,406 11,969,908,501 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน  6,444,588,025   3,884,183,905   352,155,515  1,989,464,406  12,670,391,851  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  (13,222,447)  (628,440,398)  (58,820,505) -  (700,483,350) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 6,431,365,578 3,255,743,507 293,335,010 1,989,464,406 11,969,908,501 
 
  



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



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อำคำรและระบบ ส่วนปรบัปรงุ งำนระหว่ำง  
 สิทธิกำรใช้ท่ีดิน สำธำรณูปโภค อำคำร ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

กำรปรบัปรงุตำมนโยบำยกำรบญัชีใหม่ (หมำยเหต ุ4)      
รำคำทุน  22,807,713  - 6,336,176 -  29,143,889  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  (693,900) - - -  (693,900) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 22,113,813 - 6,336,176 - 28,449,989 
      

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน  2,161,337,020   311,456,398  43,939,220 312,327,115   2,829,059,753  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  (693,900)  (27,240,135)  (4,425,186)  -     (32,359,221) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 2,160,643,120  284,216,263  39,514,034  312,327,115  2,796,700,532 
      

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 2,160,643,120  284,216,263  39,514,034  312,327,115  2,796,700,532 
เพิม่ขึน้ 349,495,278 - - 1,518,268,503 1,867,763,781 
คำ่เสือ่มรำคำ (5,207,711) (12,527,665) (2,051,744) - (19,787,120) 
กำรโอนยำ้ย (2,159,030) - - 2,159,030 - 
โอนจำกทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 16) 13,986,684 - - 17,445,390 31,432,074 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 2,516,758,341 271,688,598 37,462,290 1,850,200,038 4,676,109,267 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน  2,524,818,982  311,456,398 43,939,220 1,850,200,038  4,730,414,638  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  (8,060,641) (39,767,800) (6,476,930) -  (54,305,371) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 2,516,758,341 271,688,598 37,462,290 1,850,200,038 4,676,109,267 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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กลุ่มกจิกำรไดโ้อนอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนไปทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ เนื่องจำกมกีำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน 
 

ตน้ทุนกำรกูย้มืทีไ่ดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยใ์นระหวำ่งปีและอยูใ่นรำยกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย ์มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนกำรกูย้มื 22,753,399  35,476,269  20,179,087  3,559,412  
อตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุน (รอ้ยละ) 3.12 - 3.32  3.38 - 3.60  3.12 3.38 

 

มลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนทีพ่รอ้มใชง้ำน  
   และใชง้ำนแลว้ 14,452,989,449 13,116,222,167  

 
3,410,295,538 

  
3,192,299,025  

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนทีอ่ยูร่ะหวำ่ง 
   ก่อสรำ้ง 2,358,225,569  1,449,350,324  

 
2,172,865,300 

  
621,005,693  

รวม 16,811,215,018 14,565,572,491 5,583,160,838  3,813,304,718  
 

มลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนอยูใ่นระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรม 
 

มูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่พร้อมใช้งำนและใช้งำนแล้ว  ใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำดว้ยวธิรีำยได้  
โดยใชร้ำคำคดิลดมลูคำ่กระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะเกดิในอนำคตเป็นมลูคำ่ปัจจุบนั และวธิเีปรยีบเทยีบรำคำขำย โดยผูป้ระเมนิอสิระ 
ทีเ่ป็นผูไ้ดร้บักำรรบัรองตำมมำตรฐำนวชิำชพีและเป็นผูม้ปีระสบกำรณ์ในกำรประเมนิมูลค่ำในอสงัหำรมิทรพัยป์ระเภทเดยีวกนั
และอยู่ในท ำเลที่ตัง้เดยีวกบัหรอืใกล้เคยีงกบัอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่ได้รบักำรประเมนิมูลค่ำดงักล่ำว กำรใช้งำน
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของบรษิัททุกสนิทรพัย์เป็นกำรใช้ประโยชน์ในลกัษณะที่เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดทีี่สุดและ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั 
 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนทำงกำรเงิน คณะท ำงำนในฝ่ำยกำรเงินของบริษัทจะท ำกำรสอบทำนมูลค่ำที่ประเมิน  
โดยผูป้ระเมนิอสิระ โดยคณะท ำงำนดงักล่ำวจะรำยงำนไปยงัผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิและคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั
โดยตรง และผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะท ำงำนด้ำนกำรประเมนิมูลค่ำ และผู้ประเมนิอิสระ 
จะมกีำรประชุมหำรอืเกีย่วกบัขัน้ตอนกำรประเมนิมลูคำ่และผลกำรประเมนิมลูคำ่ทุกรอบปีเป็นอยำ่งน้อย ซึง่รอบกำรประชุมหำรอื
ดงักล่ำวจะสอดคลอ้งกบัรอบระยะเวลำรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 
 

อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงไม่ได้ท ำกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมโดยผู้ประเมนิอิสระ ฝ่ำยบรหิำร
พจิำรณำวำ่มลูคำ่ยตุธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่สุทธทิำงบญัชขีองรำยกำรดงักล่ำว 
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อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนทีน่ ำไปวำงเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำเชำ่ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 1,531,486,838 1,418,413,740 633,692,116 633,692,116 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดค้ำ่เชำ่และบรกิำร 639,986,251 381,596,972 47,609,474 70,157,466 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรง 
   ซึง่ก่อใหเ้กดิรำยไดค้ำ่เชำ่ส ำหรบัปี 

 
264,811,649 

 
259,199,951 

 
62,293,141 

 
116,824,184 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรง 
   ซึง่ไมไ่ดก้่อใหเ้กดิรำยไดค้ำ่เชำ่ส ำหรบัปี 

 
21,859,908 

 
26,546,435 

 
- 

 
- 

 
ยอดรวมของรำยไดค้ำ่เชำ่ขัน้ต ่ำในอนำคตตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 258,397,306  217,335,109  -  16,223,280  
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 1,113,415,807  1,231,017,638  -  -    
เกนิกวำ่ 5 ปี 2,693,855,476 2,975,315,184  -  -    
รวม 4,065,668,589 4,423,667,931  -  16,223,280  
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยส์ทิธกิำรใชภ้ำยใตส้ญัญำเชำ่ทีด่นิและส่วนปรบัปรุงอำคำรซึง่จดัประเภทเป็นอสงัหำรมิทรพัย์
เพือ่กำรลงทุนดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ทีด่นิ 396,880,761 - 364,242,349 - 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 6,081,881 - 6,081,881 - 
รวม 402,962,642 - 370,324,230 - 
 
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมกีำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชซ้ึง่แสดงรวมในอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน
ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นจ ำนวน 349,495,278 บำท และ 349,495,278 บำท ตำมล ำดบั 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน ไดแ้ก่ 
 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเชำ่ 333,639,385 327,969,375 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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16 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 
    เครื่องใช้ส ำนักงำน     
  ส่วนปรบัปรงุ ระบบ และเครื่องมือเครื่องใช้   งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน อำคำร สำธำรณูปโภค คลงัสินค้ำ ยำนพำหนะ สินทรพัยใ์ห้เช่ำ ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน  88,610,865   679,238,719  5,080,899,265   464,683,068   148,363,718   417,108,298   202,159,525   7,081,063,458  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  -  (498,710,806) (1,263,193,444)  (301,160,434) (120,652,426) (262,188,063)  -   (2,445,905,173) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  88,610,865   180,527,913  3,817,705,821   163,522,634   27,711,292   154,920,235   202,159,525   4,635,158,285  
         

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 88,610,865 180,527,913 3,817,705,821 163,522,634 27,711,292 154,920,235 202,159,525 4,635,158,285 
เพิม่ขึน้ - 10,327,127 10,967,907 19,888,069 14,014,469 3,179,633 983,611,563 1,041,988,768 
กำรโอนยำ้ย - 29,320,044 349,271,547 23,592,019 616,350 53,435,786 (456,235,746) - 
จ ำหน่ำย - (2) - (425,867) (146,064) (220,806) (3,582,704) (4,375,443) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (27,784,064) (204,223,139) (47,802,446) (10,307,302) (23,690,603) - (313,807,554) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ - (15,055) 24 (58,690) (77,442) - (13,248) (164,411) 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำย - - - (56,597) - - - (56,597) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 88,610,865 192,375,963 3,973,722,160 158,659,122 31,811,303 187,624,245 725,939,390 5,358,743,048 
         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน 88,610,865 717,868,876 5,441,138,719 497,450,733 151,813,616 473,171,717 725,939,390 8,095,993,916 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (525,492,913) (1,467,416,559) (338,791,611) (120,002,313) (285,547,472) - (2,737,250,868) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 88,610,865 192,375,963 3,973,722,160 158,659,122 31,811,303 187,624,245 725,939,390 5,358,743,048 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
    เครื่องใช้ส ำนักงำน     
  ส่วนปรบัปรงุ ระบบ และเครื่องมือเครื่องใช้   งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน อำคำร สำธำรณูปโภค คลงัสินค้ำ ยำนพำหนะ สินทรพัยใ์ห้เช่ำ ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
กำรปรบัปรงุตำมนโยบำยกำรบญัชีใหม่ (หมำยเหตุ 4)         
รำคำทุน - 65,530,832 - 570,402 42,764,507 680,208 - 109,545,949 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - - - - - - - - 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - 65,530,832 - 570,402 42,764,507 680,208 - 109,545,949 
         

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 88,610,865 783,399,708 5,441,138,719  498,021,135  194,578,123 473,851,925  725,939,390   8,205,539,865  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (525,492,913) (1,467,416,559) (338,791,611)  (120,002,313) (285,547,472)  -    (2,737,250,868)  
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 88,610,865 257,906,795 3,973,722,160 159,229,524 74,575,810 188,304,453  725,939,390  5,468,288,997 
         

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 88,610,865 257,906,795 3,973,722,160 159,229,524 74,575,810 188,304,453 725,939,390 5,468,288,997 
เพิม่ขึน้ - 32,475,715 17,251,660 28,343,380 41,741,345 8,242,971 1,430,125,209 1,558,180,280 
กำรโอนยำ้ย - 7,210,430 1,234,241,002 14,565,915 3,659,206 12,209,876 (1,271,886,429) - 
โอนไปอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน (หมำยเหตุ 15) (13,986,684) - - - - - (17,445,390) (31,432,074) 
จ ำหน่ำย - - - (343,581) (151,292) (640,934) - (1,135,807) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (56,040,805) (246,940,000) (49,542,388) (30,870,182) (24,105,350) - (407,498,725) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ - (298,231) (225,432) (297,818) (104,427) - (305,895) (1,231,803) 
จดัประเภทใหม่ไปสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น - - - - - - (504,187) (504,187) 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำย - - (23,167,680) - - - - (23,167,680) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 74,624,181 241,253,904 4,954,881,710 151,955,032 88,850,460 184,011,016 865,922,698 6,561,499,001 
         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 74,624,181  810,053,651   6,669,233,153   539,917,631   220,448,971   492,715,524  865,922,698 9,672,915,809 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (568,799,747)  (1,714,351,443)  (387,962,599)  (131,598,511)  (308,704,508)  - (3,111,416,808)  
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 74,624,181 241,253,904 4,954,881,710 151,955,032 88,850,460 184,011,016 865,922,698 6,561,499,001 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   เครื่องใช้    
   ส ำนักงำนและ    
  ส่วนปรบัปรงุ เครื่องมือเครื่องใช้  งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน อำคำร คลงัสินค้ำ ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน  67,591,975   13,443,746   19,114,747   43,114,968   16,156,614   159,422,050  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม  -   (4,400,191)  (14,890,746)  (30,144,584)  -   (49,435,521) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ  67,591,975   9,043,555   4,224,001   12,970,384   16,156,614   109,986,529  
       
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 67,591,975 9,043,555 4,224,001 12,970,384 16,156,614 109,986,529 
เพิม่ขึน้ - - 1,387,247 - 68,337,799 69,725,046 
จ ำหน่ำย - - (347,706) - - (347,706) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (672,188) (1,679,771) (3,269,382) - (5,621,341) 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขำย - - (56,597) - - (56,597) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 67,591,975 8,371,367 3,527,174 9,701,002 84,494,413 173,685,931 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 67,591,975 13,443,746 18,950,606 43,114,968 84,494,413 227,595,708 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (5,072,379) (15,423,432) (33,413,966) - (53,909,777) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 67,591,975 8,371,367 3,527,174 9,701,002 84,494,413 173,685,931 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   เคร่ืองใช้    
   ส ำนักงำนและ    
  ส่วนปรบัปรงุ เคร่ืองมือเครื่องใช้  งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน อำคำร คลงัสินค้ำ ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
กำรปรบัปรงุตำมนโยบำยกำรบญัชีใหม่ (หมำยเหต ุ4)       
รำคำทุน - 10,047,713 570,402 3,959,878 - 14,577,993 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - - - - - - 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ - 10,047,713 570,402 3,959,878 - 14,577,993 
       

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุน 67,591,975 23,491,459 19,521,008 47,074,846  84,494,413  242,173,701 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (5,072,379) (15,423,432)  (33,413,966)  -     (53,909,777) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 67,591,975 18,419,080 4,097,576 13,660,880  84,494,413  188,263,924 
       

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 67,591,975 18,419,080 4,097,576 13,660,880 84,494,413 188,263,924 
เพิม่ขึน้ - - 2,975,588 6,206,688 315,018,095 324,200,371 
จ ำหน่ำย - - (85,481) - - (85,481) 
กำรโอนไปอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน (หมำยเหตุ 15) (13,986,684) - - - (17,445,390) (31,432,074) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (10,719,900) (1,923,856) (5,204,788) - (17,848,544) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 53,605,291 7,699,180 5,063,827 14,662,780 382,067,118 463,098,196 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุน 53,605,291  13,443,746  22,123,924 43,724,393 382,067,118  514,964,472  
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (5,744,566)  (17,060,097) (29,061,613) - (51,866,276)  
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 53,605,291 7,699,180 5,063,827 14,662,780 382,067,118 463,098,196 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยส์ทิธกิำรใชภ้ำยใตส้ญัญำเช่ำ (พ.ศ. 2562 : สนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ) ซึง่จดัประเภท
เป็นทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
อสงัหำรมิทรพัย ์ 236,436,610 220,296,479 - - 
อุปกรณ์ 12,853,868 - 1,494,853 - 
ยำนพำหนะ 57,823,214 2,240,625 9,186,847 2,031,699 
รวม 307,113,692 222,537,104 10,681,700 2,031,699 
 
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมกีำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์สทิธกิำรใชซ้ึ่งแสดงรวมในทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  
ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นจ ำนวน 53,397,320 บำท และ 7,548,938 บำท ตำมล ำดบั 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ไดแ้ก่ 
 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 5,398,078 - 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคำ่ต ่ำ 3,111,974 494,932 
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเชำ่ 37,176,935 14,135,018 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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82 

17 ค่ำควำมนิยม 
 
คำ่ควำมนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด ทีถู่กก ำหนดตำมส่วนงำนธุรกจิ ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
Synergy 4,245,408,918 4,245,408,918 - - 
ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 9,942,006,923 9,942,006,923 - - 
ธุรกจิพลงังำน 2,162,207,653 2,162,207,653 - - 
ธุรกจิน ้ำ 1,225,422,158 1,225,422,158 - - 
รวม 17,575,045,652 17,575,045,652 - - 
 
มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำยุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในกำร
จ ำหน่ำย โดยใชเ้ทคนิคมูลค่ำปัจจุบนั ซึ่งถูกจดัอยู่ในระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุตธิรรม กำรค ำนวณดงักล่ำวใชป้ระมำณกำร
กระแสเงนิสดซึ่งอ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งได้รบัอนุมตัิจำกผูบ้รหิำร กระแสเงนิสด
หลงัจำกปีที ่5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตทีไ่ม่สูงกว่ำอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิ
เงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 
ขอ้สมมตทิีส่ ำคญัใชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่ยตุธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยแสดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 

Synergy 
ธรุกิจพฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
ก ำไรขัน้ตน้ 36.6 55.0 - 42.9 
อตัรำกำรเตบิโต 9.7 14.5 (2.0) 3.7 
อตัรำคดิลด 6.6 6.4 5.4 9.5 
 
ฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงองิจำกผลประกอบกำรในอดตีทีผ่่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์
กำรเติบโตของตลำด อตัรำกำรเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ใช้สอดคล้องกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเติบโตที่รวมอยู่ใน
รำยงำนของอุตสำหกรรม อตัรำคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงำนนัน้ๆ 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืจะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชี หำกขอ้สมมตทิี่ใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำยุตธิรรมหกัด้วยต้นทุนในกำร
จ ำหน่ำยเปลีย่นแปลงเป็นดงันี้ 
 
 

Synergy 
ธรุกิจพฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
ก ำไรขัน้ตน้ 33.8 54.0 - 41.8 
อตัรำกำรเตบิโต 8.3 14.4 (4.8) 3.6 
อตัรำคดิลด 7.0 6.5 8.3 9.7 
 

18 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน (12,341,365) (287,901) - - 
ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน 196,479,123 116,877,983 - - 
 184,137,758 116,590,082 - - 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ทีจ่ะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืน (21,743,971) 2,761,600 - - 
ทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกวำ่ 12 เดอืน (2,800,507,014) (3,086,487,593) (133,338,621) (475,722,925) 
 (2,822,250,985) (3,083,725,993) (133,338,621) (475,722,925) 
     
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (2,638,113,227) (2,967,135,911) (133,338,621) (475,722,925) 
 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
ยอดต้นปี 
พ.ศ. 2562 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2562 

รำยกำรปรบัปรงุ 
จำกกำรเปล่ียนแปลง

นโยบำยกำรบญัชี 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี         
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 4,612,674 789,086 - 5,401,760 890,159 (1,780,348) - 4,511,571 
เงนิลงทุนเผือ่ขำย 35,800,601 - (40,647,897) (4,847,296) - - 18,713,556 13,866,260 
เงนิลงทุนในบรษิทัต่ำงประเทศ - 449,721 - 449,721 - (449,721) - - 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 25,314,308 (557,326) - 24,756,982 - (5,375,044) - 19,381,938 
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนระยะยำวอื่น 143,400 - - 143,400 - - - 143,400 
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ 2,033,199 - - 2,033,199 - 3,368,313 - 5,401,512 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - 7,529,940 - 7,529,940 - (5,421,784) - 2,108,156 
ประมำณกำรเพือ่กำรซ่อมแซม 1,695,476 (1,076,247) - 619,229 - 364,565 - 983,794 
ดอกเบีย้จ่ำยเงนิกู ้ 37,833,907 986,613 - 38,820,520 - 439,244 - 39,259,764 
รำยไดร้อกำรตดับญัช ี 88,193,714 (33,625,646) - 54,568,068 - (210,844) - 54,357,224 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 182,401 (59,929) - 122,472 - 285,255 - 407,727 
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว 1,887,204 (1,795,767) - 91,437 - 2,014,336 - 2,105,773 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 29,671,563 8,127,535 (7,715,976) 30,083,122 - 2,268,411 - 32,351,533 
คำ่ใชจ้่ำยจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรอกำรตดับญัช ี 586,559 (586,559) - - - - - - 
ก ำไรขำดทุนจำกกำรขำยระหวำ่งกนั - สุทธ ิ 54,636,742 29,921,851 - 84,558,593 - (5,273,831) - 79,284,762 
ก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - - - - - 70,255,055 - 70,255,055 
ผลขำดทุนทำงภำษ ี 161,009,782 516,759 - 161,526,541 - (744,543) - 160,781,998 
 443,601,530 10,620,031 (48,363,873) 405,857,688 890,159 59,739,064 18,713,556 485,200,467 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ยอดต้นปี 
พ.ศ. 2562 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2562 

รำยกำรปรบัปรงุ 
จำกกำร

เปล่ียนแปลง
นโยบำยกำรบญัชี 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี         
ปรบัมลูคำ่ยุตธิรรมจำกกำรรวมธุรกจิ (1,653,299,337) 17,786,307 - (1,635,513,030) - 26,060,130 - (1,609,452,900) 
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงนิ - - - - (9,575,860) 9,575,860 - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน - - - - 

 
(31,731,930) 

 
- 

 
- 

 
(31,731,930) 

เงนิลงทุน (108,651,960) - (434,580,676) (543,232,636) -  214,820   347,253,658  (195,764,158) 
รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรอกำรตดับญัช ี (9,986,242) 8,562,159 - (1,424,083) - - - (1,424,083) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กูร้อกำรตดับญัช ี (6,163,895) 1,831,087 - (4,332,808) - (925,841) - (5,258,649) 
รำยไดค้ำ่เช่ำรอกำรตดับญัช ี (1,145,960,500) (42,530,542) - (1,188,491,042) - (91,190,932) - (1,279,681,974) 
 (2,924,061,934) (14,350,989) (434,580,676) (3,372,993,599) (41,307,790) (56,265,963)  347,253,658  (3,123,313,694) 
         
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (2,480,460,404) (3,730,958) (482,944,549) (2,967,135,911) (40,417,631)  3,473,101   365,967,214  (2,638,113,227) 
 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ยอดต้นปี 
พ.ศ. 2562 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2562 

รำยกำรปรบัปรงุ 
จำกกำร

เปล่ียนแปลง
นโยบำยกำรบญัชี 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในก ำไร
ขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี         
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - 7,481,277 - 7,481,277 - (5,395,031) - 2,086,246 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ - - - - 461,764 359,665 - 821,429 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - - - - 86,870 - 86,870 
รำยไดร้อกำรตดับญัช ี 62,549,506 (21,862,129) - 40,687,377 - (5,209,671) - 35,477,706 
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว 1,877,651 (1,877,651) - - - 1,230,046 - 1,230,046 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 9,967,963 1,481,054 (2,584,438) 8,864,579 - 1,695,766 - 10,560,345 
ผลขำดทุนทำงภำษ ี 159,897,159 1,010 - 159,898,169 - - - 159,898,169 
 234,292,279 (14,776,439) (2,584,438) 216,931,402 461,764 (7,232,355) - 210,160,811 
         
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี         
สนิทรพัยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงนิ - - - - (2,078,425) 2,078,425 - - 
เงนิลงทุน (113,357,348) - (430,415,023) (543,772,371) - - 343,160,919 (200,611,452) 
รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรอกำรตดับญัช ี (8,562,159) 8,562,159 - - - - - - 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กูร้อกำรตดับญัช ี (2,846,896) 206,943 - (2,639,953) - (812,769) - (3,452,722) 
รำยไดค้ำ่เช่ำรอกำรตดับญัช ี (84,746,644) (61,495,359) - (146,242,003) - 6,806,745 - (139,435,258) 
 (209,513,047) (52,726,257) (430,415,023) (692,654,327) (2,078,425) 8,072,401 343,160,919 (343,499,432) 
         

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 24,779,232 (67,502,696) (432,999,461) (475,722,925) (1,616,661) 840,046 343,160,919 (133,338,621) 

 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีส ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรบัรู้ไม่เกินจ ำนวนที่เป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมกี ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้ กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิได้  
ทีเ่กดิจำกรำยกำรขำดทุนทีส่ำมำรถยกไปเพือ่หกักลบกบัก ำไรทำงภำษใีนอนำคต ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ช ้ 4,061,420,590 3,633,696,567 430,991,557 91,174,045 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีไ่มไ่ดร้บัรู้ 812,284,118 726,739,313 86,198,311 18,234,809 
ปีทีห่มดอำยุ พ.ศ. 2564 - 2568 พ.ศ. 2563 - 2567 พ.ศ. 2564 - 2568 พ.ศ. 2563 - 2567 
 

19 เงินกู้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิกูร้ะยะสัน้ 1,946,862,888 4,410,819,143 1,946,862,888 2,645,819,143 
เงนิกูร้ะยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 1,369,230,251 124,729,533 999,447,639 - 
เงนิกูร้ะยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 33) 

 
- 

 
- 

 
915,400,000 

 
698,400,000 

 3,316,093,139 4,535,548,676 3,861,710,527 3,344,219,143 
     
รำยกำรไม่หมุนเวียน     
เงนิกูร้ะยะยำว 9,602,982,354 1,374,343,972 2,500,000,000 - 
 9,602,982,354 1,374,343,972 2,500,000,000 - 
รวม 12,919,075,493 5,909,892,648 6,361,710,527 3,344,219,143 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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กำรเปลีย่นแปลงในเงนิกูท้ีเ่กดิขึน้จำกกจิกรรมจดัหำเงนิในระหวำ่งปีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 

เงินกู้ระยะสัน้ 

เงินกู้ระยะสัน้
จำกกิจกำร 

ท่ีเก่ียวข้องกนั เงินกู้ระยะยำว รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี พ.ศ. 2562 1,615,980,331 - - 1,615,980,331 
กระแสเงนิสด 2,766,343,179 - 1,499,000,000 4,265,343,179 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมเงนิกู ้ 28,495,633 - 73,505 28,569,138 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2562 4,410,819,143 - 1,499,073,505 5,909,892,648 
กระแสเงนิสด (2,476,062,716) - 9,470,900,000 6,994,837,284 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมเงนิกู ้ 12,106,461 - 2,239,100 14,345,561 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2563 1,946,862,888 - 10,972,212,605 12,919,075,493 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

เงินกู้ระยะสัน้ 

เงินกู้ระยะสัน้
จำกกิจกำร 

ท่ีเก่ียวข้องกนั เงินกู้ระยะยำว รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี พ.ศ. 2562 1,315,980,331 672,900,000 - 1,988,880,331 
กระแสเงนิสด 1,301,343,179 25,500,000 - 1,326,843,179 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมเงนิกู ้ 28,495,633 - - 28,495,633 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2562 2,645,819,143 698,400,000 - 3,344,219,143 
กระแสเงนิสด (711,062,716) 217,000,000 3,499,000,000 3,004,937,284 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมเงนิกู ้ 12,106,461 - 447,639 12,554,100 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2563 1,946,862,888 915,400,000 3,499,447,639 6,361,710,527 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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รำคำตำมบญัชแีละมลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิกูร้ะยะยำว มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัช ี 10,972,212,605 1,499,073,505 3,499,447,639 - 
มลูคำ่ยตุธิรรม 10,998,352,748 1,499,073,505 3,515,428,417 - 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิกูส้่วนทีห่มนุเวยีนมมีลูคำ่เท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไมม่สีำระส ำคญั  
 
มลูค่ำยุตธิรรมค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกูท้ีอ่ตัรำรอ้ยละ  1.28 ถงึรอ้ยละ 3.22 และ
อยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรม 
 
สดัส่วนเงนิกูข้องกลุ่มกจิกำรและบรษิทัทีม่อีตัรำดอกเบีย้คงที่ คอืรอ้ยละ 37.33 และรอ้ยละ 45.02 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 61.71 
และรอ้ยละ 100) ของเงนิกูท้ ัง้หมด ตำมล ำดบั  
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
เงนิกูร้ะยะสัน้ 1.40 - 2.92 1.65 - 2.17 1.40 - 2.92 1.65 - 1.85 
เงนิกูร้ะยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 0.45 1.25 
เงนิกูร้ะยะยำว 1.60 - 3.22 2.87 - 3.51 1.60 - 2.56 - 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูร้ะยะยำว มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 1,369,230,251 124,729,533 999,447,639 - 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 9,602,982,354 1,374,343,972 2,500,000,000 - 
รวม 10,972,212,605 1,499,073,505 3,499,447,639 - 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้  732,742,068  456,452,663  228,760,525  34,812,435 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 33)  1,024,192  1,165,277  12,875,202  7,543,856 
เจำ้หนี้อื่น  35,802,948  44,226,901  26,186,074  36,881,220 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยค์ำ้งจ่ำย  864,125,236  611,823,793  474,738,121  55,294,230 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย  351,164,192  567,863,109  169,120,240  165,347,760 
เงนิปันผลคำ้งจ่ำย  16,074,122  14,259,004  -    - 
เงนิประกนัผลงำน  102,269,113  126,851,579  73,064,509  24,312,538 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ  471,241,002  441,941,980  64,113,234  54,454,923 
ประมำณกำรหนี้สนิจำกกำรค ้ำประกนั  -    7,635,925  -    7,635,925 
อื่นๆ  2,179,549  1,089,484,216  1,832,230  814,315,525 
รวม 2,576,622,422 3,361,704,447  1,050,690,135  1,200,598,412 
 

21 หุ้นกู้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 8,404,852,012   9,534,908,490  3,999,168,755  5,536,530,961  
หุน้กู ้ 19,929,740,333 23,779,475,392  14,325,654,123 14,229,603,659  
รวม 28,334,592,345 33,314,383,882  18,324,822,878 19,766,134,620  
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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กำรเปลีย่นแปลงในหุน้กูท้ีเ่กดิขึน้จำกกจิกรรมจดัหำเงนิในระหวำ่งปีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี 33,314,383,882 34,764,471,635  19,766,134,620 17,920,099,906  
กระแสเงนิสด (4,952,369,603) (1,300,039,480) (1,448,576,453)  1,837,960,520  
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กู ้ 18,568,456  23,185,175  7,264,711  8,074,194  
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนทำงกำรเงนิจำก 
   กำรรวมธุรกจิ (45,990,390) 

  
(173,233,448) - - 

ยอดสิน้ปี 28,334,592,345 33,314,383,882 18,324,822,878 19,766,134,620 
 
รำคำตำมบญัชแีละมลูคำ่ยตุธิรรมของหุน้กู ้มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัช ี 28,334,592,345 33,314,383,882  18,324,822,878 19,766,134,620  
มลูคำ่ยตุธิรรม 28,675,357,098 33,885,485,229  18,646,342,635 20,140,460,663  
 
มูลค่ำยุตธิรรมของหุน้กู ้อำ้งองิจำกรำคำตรำสำรหนี้ทีไ่ม่รวมดอกเบี้ยคำ้งรบั (clean price) ทีเ่ผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำ
สำรหนี้ไทย ซึง่ถูกจดัอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรม 
 
อตัรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้ของกลุ่มกิจกำรทัง้หมดเป็นอตัรำดอกเบี้ยคงที่ โดยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วนัที่ในงบแสดง  
ฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
หุน้กู ้ 2.31 - 5.69 2.13 - 5.69 2.43 - 5.02 2.13 - 5.02 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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ระยะเวลำครบก ำหนดของหุน้กู ้มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 8,404,852,012 9,534,908,490 3,999,168,755 5,536,530,961 
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 18,031,910,449 18,174,549,137 13,926,040,614 11,452,545,885 
เกนิกวำ่ 5 ปี 1,897,829,884 5,604,926,255 399,613,509 2,777,057,774 
รวม 28,334,592,345 33,314,383,882 18,324,822,878 19,766,134,620 
 

22 รำยได้รอกำรตดับญัชี 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของรำยไดร้อกำรตดับญัช ีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี 2,538,112,689 4,571,542,145 620,538,633 2,529,702,070 
เพิม่ขึน้ 277,433,222 214,607,108 - 214,095,082 
รบัรูร้ำยได ้ (82,925,092) (2,248,036,564) (30,263,666) (2,123,258,519) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงคำ่ 
   งบกำรเงนิ 

 
(3,387) 

 
- - - 

ยอดสิน้ปี 2,732,617,432 2,538,112,689 590,274,967 620,538,633 
 
เมื่อวนัที ่6 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2558 บรษิทัจ ำหน่ำยทรพัย์สนิใหแ้ก่ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์และสทิธกิำรเช่ำ
ดบับลวิเอชเอ บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ แต่ยงัคงมภีำระค่ำใชจ้่ำยในอนำคตตำมสญัญำรบัประกนัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำ 
ซึ่งพจิำรณำว่ำควำมเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นีัยส ำคญัยงัไม่ไดโ้อนไปยงัผู้ซื้อ บรษิทัจงึบนัทกึรำยกำรดงักล่ำว เป็นรำยได้ 
รอกำรตดับญัช ีต่อมำในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิทัพจิำรณำทบทวนภำระค่ำใชจ้่ำยในอนำคตตำมสญัญำรบัประกนัก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนคงเหลอื พบว่ำควำมเสีย่งและผลตอบแทนทีม่อียู่ไม่มนีัยส ำคญัแล้ว บรษิทัจงึกลบัรำยกำรรำยไดร้อกำร  
ตดับญัชีและอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจ ำนวน 2,052.27 ล้ำนบำท และ 1,937.85 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เข้ำงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็ 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน     
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 158,458,824 150,638,378 52,801,726 44,322,897 
ก ำไรหรือขำดทุน     
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 27,572,336 49,097,425 8,478,829 15,632,807 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     
กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนั 
   ผลประโยชน์พนกังำน - (38,579,881) - (12,922,189) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี 150,638,378 140,353,043 44,322,897 41,612,279 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 24,365,428 22,688,076 7,237,761 6,450,616 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี - 23,595,849 - 8,150,643 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 3,206,908 2,813,500 1,241,068 1,031,548 
 178,210,714 189,450,468 52,801,726 57,245,086 
     
กำรวดัมลูคำ่ใหม่     
(ผลก ำไร)ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง 
   ขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร ์ - (18,735,386) - 314,896 
ผลก ำไรทีเ่กดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลง 
   ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ - (10,941,472) - (7,438,610) 
ผลก ำไรทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ - (8,903,023) - (5,798,475) 
 - (38,579,881) - (12,922,189) 
     
ผลประโยชน์ทีจ่่ำยในระหวำ่งปี (19,751,890) (232,209) - - 
ยอดสิน้ปี 158,458,824 150,638,378 52,801,726 44,322,897 
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ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
อตัรำคดิลด 1.86 - 2.95 1.86 - 2.95 2.80 2.80 
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต 5.50 - 6.50 5.50 - 6.50 6.50 6.50 
อตัรำกำรลำออก 0.00 - 15.00 0.00 - 15.00 0.00 - 12.00 0.00 - 12.00 
อำยเุกษยีณ 55 และ 60 ปี 55 และ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 กำร 

เปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 ข้อสมมติเพ่ิมขึน้ ข้อสมมติลดลง 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
      
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ  

3.03 - 12.66 
ลดลง รอ้ยละ  
3.75 - 13.11 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  
3.22 - 15.35 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  
4.02 - 15.95 

อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  
4.06 - 16.20 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  
3.84 - 15.69 

ลดลง รอ้ยละ  
3.87 - 13.57 

ลดลง รอ้ยละ  
3.66 - 13.17 

อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ  
3.19 - 13.81 

ลดลง รอ้ยละ  
3.96 - 14.30 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  
0.78 - 10.37 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  
1.06 - 11.25 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กำร 

เปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 ข้อสมมติเพ่ิมขึน้ ข้อสมมติลดลง 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
      
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ  

10.81 
ลดลง รอ้ยละ  

11.30 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  

12.71 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  

13.32 
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  

13.63 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  

13.15 
ลดลง รอ้ยละ  

11.76 
ลดลง รอ้ยละ  

11.40 
อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ  

11.67 
ลดลง รอ้ยละ  

12.20 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  

4.85 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  

5.02 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งตน้นี้อำ้งองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัิ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบำงเรื่องอำจมีควำมสมัพนัธ์กัน ในกำรค ำนวณ  
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบั
กำรค ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลี่ยนแปลงจำกปีก่อน 
 

24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมลูค่ำหุ้น 
 
 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว ส่วนเกินมลูค่ำหุ้น 
 หุ้น บำท หุ้น บำท บำท 
      
ยอดตน้ปี พ.ศ. 2562 15,677,730,186 1,567,773,019 14,334,267,169 1,433,426,717 12,438,534,575 
กำรเพิม่ทุนจำกกำรใชส้ทิธ ิ
   ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ - - 374,831,283 37,483,128 1,495,448,207 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2562 15,677,730,186 1,567,773,019 14,709,098,452 1,470,909,845 13,933,982,782 
กำรเพิม่ทุนจำกกำรใชส้ทิธ ิ
   ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ - - 237,736,227 23,773,623 948,485,971 
ใบส ำคญัแสดงสทิธหิมดอำยุ - - - - 384,024,428 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2563 15,677,730,186 1,567,773,019 14,946,834,679 1,494,683,468 15,266,493,181 
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25 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 หน่วย บำท หน่วย บำท 
     
ยอดตน้ปี 79,063,465 543,677,824 115,669,514 795,398,351 
กำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ (23,217,336) (159,653,396) (36,606,049) (251,720,527) 
ใบส ำคญัแสดงสทิธหิมดอำยุ (55,846,129) (384,024,428) - - 
ยอดสิน้ปี - - 79,063,465 543,677,824 
 
เงือ่นไขส ำคญัของ WHA-W1 มดีงันี้ 
 
อตัรำส่วนกำรเสนอขำย : 3 หุน้สำมญัเพิม่ทุน ต่อใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย 
รำคำใชส้ทิธ ิ  : หุน้ละ  3.4181 บำท (หลงักำรเปลีย่นแปลงใบส ำคญัแสดงสทิธ)ิ 
อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ  : ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อหุน้สำมญั 10 หุน้ (หลงักำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่หุน้) 
วนัทีใ่ชส้ทิธคิรัง้แรก : วนัที ่25 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 
วนัทีส่ิน้สุดกำรใชส้ทิธ ิ : วนัที่   4 มนีำคม พ.ศ. 2563 
 

26 เงินปันผล 
 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัเมื่อวนัที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 
ในอตัรำ 0.0535 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิ้น 799.65 ล้ำนบำท บรษิัทจ่ำยเงนิปันผลเมื่อวนัที่ 25 พฤษภำคม  
พ.ศ. 2563 
 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผล 
ระหว่ำงกำลในอัตรำ 0.0367 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิ้น  548.55 ล้ำนบำท บริษัทจ่ำยเงินปันผลเมื่อวันที่  
9 ธนัวำคม 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 
 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัเมื่อวนัที ่8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล
ในอัตรำ 0.0815 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิ้น 1,198.79 ล้ำนบำท บริษัทจ่ำยเงินปันผลเมื่อวนัที่ 6 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 
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27 องคป์ระกอบของก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิลงทุน     
ก ำไร )ขำดทุน(ทีย่งัไมเ่กดิขึน้  907,688,206 2,737,529,649 1,002,590,193 2,718,861,860 
หกั  กำรปรบัปรุงกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่  

   เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน - (7,625) - - 
 907,688,206 2,737,522,024 1,002,590,193 2,718,861,860 
     

กำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (179,901,348) (162,794,681) - - 
กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนั 
   ผลประโยชน์พนกังำน 45,048,530 45,048,530 4,694,648 4,694,648 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นของ 
   บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ (929,343,633) (26,146,562) - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวม (156,508,245) 2,593,629,311 1,007,284,841 2,723,556,508 
     

ภำษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของ 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (191,105,710) (557,072,924) (201,550,382) (544,711,302) 
รวม (347,613,955) 2,036,556,387 805,734,459 2,178,845,206 

 

28 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ตัว๋แลกเงนิ 12,106,461 28,495,634 12,106,461 28,495,634 
เงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ 206,854,544 26,656,802 120,316,914 11,776,712 
หุน้กู ้ 847,450,369 898,757,686 598,536,144 673,967,738 
เงนิกูจ้ำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 5,260,135 8,185,947 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ 13,335,975 10,039,760 1,680,884 134,052 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กู ้ 15,477,063 17,835,642 7,712,351 8,074,194 
อื่นๆ 17,061,028 4,597,847 12,200,598 20,801,063 
รวม 1,112,285,440 986,383,371 757,813,487 751,435,340 
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29 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน 922,089,193 939,703,344  212,768,029 218,806,324  
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 592,319,300 459,708,022  39,047,226 46,104,632  
คำ่เชำ่ทีด่นิ 4,938,975 20,207,484  4,930 870,263 
คำ่ทีป่รกึษำ 60,947,267 59,728,337 13,386,094 12,535,712 
ตน้ทุนขำยกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 1,309,609,371 1,751,045,409  - - 
ภำษธีุรกจิเฉพำะและคำ่ธรรมเนียมโอนทีด่นิ 77,737,033 222,008,841  - - 
 

30 ภำษีเงินได้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนั  296,402,264  301,331,440  -    - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 18)  (3,473,101) 3,730,958  (840,046) 67,502,696 
รวม 292,929,163 305,062,398 (840,046) 67,502,696 
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ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีณู
กบัอตัรำภำษ ีโดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้  3,157,692,797  4,267,775,631  1,233,752,147  1,924,179,633 
หกั  ก ำไรของกจิกำรทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิได ้  (691,920,056) (1,189,892,847)  -    - 
 ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัรว่ม 

   และกำรรว่มคำ้ 
 

(1,208,764,062) (1,945,693,061) 
 -    

- 
 1,257,008,679 1,132,189,723 1,233,752,147 1,924,179,633 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษ ีรอ้ยละ 20 251,401,736 226,437,945 246,750,429 384,835,927 
ผลกระทบ:     
รำยไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภำษ ี  (42,133,417) (52,887,348)  (319,010,697) (342,731,021) 
รำยไดท้ีต่อ้งเสยีภำษเีพิม่ขึน้   2,292,529  40,605,065  2,057,788  5,561,612 
คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี  5,251,394  14,068,592  1,874,693  4,032,488 
รำยจ่ำยทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ขึน้  (2,240,660) (5,315,812)  (1,167,562) (4,071,480) 
ผลต่ำงจำกอตัรำภำษ ี  (17,842,631) (3,957,406)  -    - 
ขำดทุนทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์ 
   ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

  
113,884,976  108,259,467 

 
 67,963,502  

 
18,234,809 

กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน  (17,684,764) (22,148,105)  691,801  1,640,361 
ภำษเีงนิได ้ 292,929,163 305,062,398 (840,046) 67,502,696 

 

ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ 
   ของเงนิลงทุน  (1,829,836,070)  365,967,214  

 
(1,463,868,856) 

 
2,376,142,864 

 
(475,228,573) 

 
1,900,914,291 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่น 
   จำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ  (20,403,038)  -     (20,403,038) 

 
(79,398,255) 

 
- 

 
(79,398,255) 

กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนั 
   ผลประโยชน์พนกังำน  -     -     -    

 
38,579,881 

 
(7,715,976) 

 
30,863,905 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
   ของบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้  (159,220,542)  -     (159,220,542) 

 
(12,418,877) 

 
- 

 
(12,418,877) 

รวม  (2,009,459,650)  365,967,214  (1,643,492,436) 2,322,905,613 (482,944,549) 1,839,961,064 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ 
   ของเงนิลงทุน (1,715,804,593) 343,160,919 (1,372,643,674) 

 
2,152,075,113 

 
(430,415,023) 

 
1,721,660,090 

กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนั 
   ผลประโยชน์พนกังำน - - - 

 
12,922,189 

 
(2,584,438) 

 
10,337,751 

รวม (1,715,804,593) 343,160,919 (1,372,643,674) 2,164,997,302 (432,999,461) 1,731,997,841 

 
31 ก ำไรต่อหุ้น 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ 
   ของบรษิทัใหญ่ )บำท(  2,523,749,930 3,229,253,657 1,234,592,193 1,856,676,937 
     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั )หุน้(  14,942,890,222 14,545,890,364 14,942,890,222 14,545,890,364 
จ ำนวนหุน้สำมญัจำกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
   ซือ้หุน้สำมญั  )หุน้(  - 185,570,324 - 185,570,324 
จ ำนวนหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลด  )หุน้(  14,942,890,222 14,731,460,688 14,942,890,222 14,731,460,688 
     
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน )บำท(  0.1689 0.2220 0.0826 0.1276 
     
ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด )บำท(  0.1689 0.2192 0.0826 0.1260 
 

32 เคร่ืองมืออนุพนัธท์ำงกำรเงิน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - 3,101,501 - 1,760,548 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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มูลค่ำยุตธิรรมสุทธขิองเครื่องมอือนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  ซึ่งถูกจดัอยู่ในระดบั 2 ของล ำดบัชัน้
มลูคำ่ยตุธิรรม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สญัญำทีม่มีลูคำ่ยตุธิรรมเชงิบวก(ก ำไร) - 54,671,023 - 10,392,125 
สญัญำทีม่มีลูคำ่ยตุธิรรมเชงิลบ(ขำดทุน) - (6,791,726) - - 
 

33 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัประกอบดว้ยบรษิทั ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จ ำกดั ตระกลูอนนัตประยรูและตระกลูจำรุกรสกุลในสดัสว่น
รอ้ยละ 34.54 จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 65.46 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
รายการระหวา่งกนั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรบรหิำร - - 10,319,032 8,938,200 
รำยไดเ้งนิปันผล - - 1,343,460,823 1,666,224,175 
ดอกเบีย้รบั - - 301,465,338 215,823,727 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรกิำร - - 165,878 3,190,770 
ดอกเบีย้จ่ำย - - 5,260,135 8,185,947 
คำ่เชำ่จ่ำย - - - 595,083 
     

บริษทัร่วม     
รำยไดธุ้รกจิน ้ำ 200,407,257 213,595,728 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 48,194,842 49,832,134 - - 
รำยไดอ้ื่น 18,764,423 20,096,858 - - 
รำยไดค้ำ่นำยหน้ำและกำรบรหิำร 14,092,084 19,310,758 - - 
ดอกเบีย้รบั - 34,490,451 - - 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

กำรร่วมค้ำ     
รำยไดธุ้รกจิน ้ำ 8,233,241 7,394,779 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 6,836,986 13,341,464 - - 
รำยไดอ้ื่น 146,309 1,116,351 - - 
รำยไดค้ำ่นำยหน้ำและกำรบรหิำร 14,032,393 12,999,846 10,629,055 10,970,040 
รำยไดเ้งนิปันผล - - 251,592,662 47,430,929 
ดอกเบีย้รบั 12,668,846 11,398,141 - - 
     

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
ดอกเบีย้รบั 167,825 694,411 - - 
คำ่เชำ่จ่ำย 417,595 12,199,884 - 10,446,448 
ดอกเบีย้จ่ำย 134,709 - 102,710 - 
 
ยอดคงคา้ง 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลกูหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 214,325,198 214,651,203 
บรษิทัรว่ม 22,305,207 591,669,190 - - 
กำรรว่มคำ้ 2,948,778 3,877,196 101,438 194,098 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 17,326 - - - 
รวม 25,271,311 595,546,386 214,426,636 214,845,301 
     

เจ้ำหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 11,970,122 6,637,916 
บรษิทัรว่ม -  140,224  - - 
กำรรว่มคำ้ -  861  - 861 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,024,192  1,024,192  905,080 905,079 
รวม 1,024,192 1,165,277 12,875,202 7,543,856 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
บรษิทัย่อย - - 1,500,342 - 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัย่อย - - 8,240,500,000 8,001,150,000 
กำรรว่มคำ้ 5,500,000 283,490,552 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 34,000,000 - - - 
รวม 39,500,000 283,490,552 8,240,500,000 8,001,150,000 
 
เงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำมและไม่มหีลกัประกนั โดยมดีอกเบี้ยในอตัรำรอ้ยละ 
0.60 ถงึ รอ้ยละ 3.30 ต่อปี (พ.ศ. 2562 :  อตัรำรอ้ยละ 3.55 - 3.73 ต่อปี) 
 
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     
กำรรว่มคำ้ 248,490,552 - - - 
 

เงนิให้กู้ระยะยำวแก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรกู้ยมืปกต ิเงนิให้กู้ดงักล่ำวมกี ำหนดช ำระคนื
ภำยใน 8 ปี และไมม่หีลกัประกนั โดยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MLR ลบ 1.25 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ไมม่)ี 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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เงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัย่อย - - 915,400,000 698,400,000 
 
เงนิกูร้ะยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมกี ำหนดช ำระคนืเมือ่ทวงถำมและไมม่หีลกัประกนั โดยมดีอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 0.45 
ต่อปี (พ.ศ. 2562 : อตัรำรอ้ยละ 1.25 ต่อปี) 
 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั 
 
ผูบ้รหิำรส ำคญัของบรษิทัรวมถงึกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิำรระดบัสงู ค่ำตอบแทน
ทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 427,541,463 391,067,912  97,994,549 91,337,482 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 11,632,287 17,046,416  3,656,128 3,305,109 
รวม 439,173,750 408,114,328  101,650,677 94,642,591 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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34 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึง่ไมไ่ดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ซือ้ขำยทีด่นิ 438,167,050 906,443,400 - - 
ก่อสรำ้งคลงัสนิคำ้และอำคำรส ำนกังำน 484,328,300 1,740,098,249 484,156,380 1,653,021,627 
ก่อสรำ้งโรงงำนส ำเรจ็รปู 
   และระบบสำธำรณูปโภค 

 
141,547,368 

 
491,418,386 

 
- 

 
- 

รวม 1,064,042,718 3,137,960,035 484,156,380 1,653,021,627 
 
สญัญาเชา่ด าเนินงาน - กรณีกลุ่มกจิการและบรษิทัเป็นผูเ้ชา่ 
 
ภำระผกูพนัส ำหรบัจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรจ่ำยคำ่เชำ่ภำยใตส้ญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีย่กเลกิไมไ่ดม้ดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี -  48,031,889  -  3,649,711  
เกนิกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี - 96,260,390  - 15,074,881  
เกนิกวำ่ 5 ปี -  119,331,500  -  49,001,521  
รวม - 263,623,779  - 67,726,113  
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

106 

หนงัสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 
 
ธนำคำรไดอ้อกหนงัสอืค ้ำประกนัในนำมกลุ่มกจิกำรและบรษิทัดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สกลุเงินบำท     
ระบบสำธำรณูปโภค 32,544,597 30,604,494 7,087,530 6,371,330 
กำรนิคมอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 346,264,382 499,949,025 128,000 - 
กำรปฏบิตัติำมสญัญำกบักลุ่มพลงังำน 114,253,334 175,588,833 - - 
กำรขอรบัเงนิคนืภำษกี่อนกำรตรวจแลว้เสรจ็ 519,838,127 449,059,540 125,904,197 55,125,610 
อื่นๆ 156,283,487 157,918,687 39,640,900 5,866,100 
รวม 1,169,183,927 1,313,120,579 172,760,627 67,363,040 
สกลุเงินเหรียญสหรฐั     
กำรปฏบิตัติำมสญัญำกบักลุ่มพลงังำน 5,561,423 5,500,277 - - 
รวม 5,561,423 5,500,277 - - 
 
การค ้าประกนัอืน่ 
 
บริษัทค ้ำประกันกำรท ำสญัญำเช่ำซื้อของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมียอดคงเหลือรวม  185.88 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 :  
212.26 ลำ้นบำท) 
 

35 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
เมื่อวนัที่ 9 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ด ำเนินกำรออกหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2564 จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรออก 
และเสนอขำยภำยใต้โครงกำรตรำสำรหนี้  (Medium Term Note Program) ของบริษัทตำมที่ได้ร ับอนุญำตให้ซื้อขำย 
ในตลำดตรำสำรหนี้โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ เมื่อวนัที่ 30 มนีำคม พ.ศ. 2563  
ทัง้นี้ กำรออกหุ้นกู้ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นแล้วโดยอำศัยมติที่ประชุม สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำ ปี 2563  
เมือ่วนัที ่13 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่9 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรไดด้ ำเนินกำรออกหุน้กูค้รัง้ที ่1/2564 จ ำนวน 700 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นกำรออก
และเสนอขำยภำยใต้โครงกำรตรำสำรหนี้ (Medium Term Note Program) ของกลุ่มกจิกำรตำมที่ได้รบัอนุญำตให้ซื้อขำย 
ในตลำดตรำสำรหนี้โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ เมื่อวนัที่ 7 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563  
ทัง้นี้ กำรออกหุ้นกู้ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นแล้วโดยอำศัยมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำ ปี 2563  
เมือ่วนัที ่10 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
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