
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหวา่งกาลของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  

งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการ

เปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวม

และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

แบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้า

เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าว

จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม

บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรยีบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  

การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ 

ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูล 

ทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้

จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทาน

ของขา้พเจา้  
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 

 

 
 

 

ชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760 

กรุงเทพมหานคร 

10 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,282,541,124 3,794,448,274 1,878,919,562 469,097,257

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 555,439,511 460,565,242 371,544,095 226,669,087

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 114,000,000 39,500,000 9,346,600,000 8,240,500,000

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 753,931 695,276 - -

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 7 12,770,961,124 12,626,076,066 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 420,743,432 440,732,694 86,735,329 69,215,589

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 8 2,753,526,058 - 892,598,501 -

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 20,897,965,180 17,362,017,552 12,576,397,487 9,005,481,933

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 5 705,478,011 714,000,171 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 248,490,552 248,490,552 - -

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 5 6,893,494,227 6,600,367,148 5,771,519,854 5,635,941,676

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 13,508,720,350 13,508,526,946 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 26,317,683,807 26,317,683,307

สว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ 1,957,712,585 2,613,524,573 750,725,998 966,078,998

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 9 10,522,249,070 11,969,908,501 4,008,576,807 4,676,109,267

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 6,656,320,946 6,561,499,001 463,261,081 463,098,196

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

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

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 183,385,295 184,137,758 - -

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 1,047,526,113 1,164,930,543 52,530,849 50,256,006

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 63,417,082,764 65,259,090,808 37,364,298,396 38,109,167,450

รวมสินทรพัย์ 84,315,047,944 82,621,108,360 49,940,695,883 47,114,649,383

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________            กรรมการ  _________________________________ 
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูร้ะยะสนั 5,196,533,281 1,946,862,888 2,499,249,220 1,946,862,888

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 2,412,517,363 2,576,622,422 732,167,149 1,050,690,135

เงนิกูร้ะยะยาวทถีงึกาํหนดชําระภายในหนงึปี 1,119,721,722 1,369,230,251 999,721,722 999,447,639

หุน้กูท้ถีงึกาํหนดชําระภายในหนงึปี 8,853,286,311 8,404,852,012 6,852,243,825 3,999,168,755

รายไดร้อการตดับญัชทีถีงึกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 10 90,968,934 91,153,410 21,569,891 31,953,097

เงนิกูร้ะยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 885,500,000 915,400,000

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 122,096,143 98,150,468 - -

หนีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทถีงึกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 70,713,601 72,414,881 3,895,118 3,177,238

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 50,675,750 147,891,660 3,353,110 59,210,045

หนีสนิทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์

ทจีดัประเภททถีอืไวเ้พอืขาย 8 96,467,863 - 37,646,113 -

รวมหนีสินหมุนเวียน 18,012,980,968 14,707,177,992 12,035,346,148 9,005,909,797

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูร้ะยะยาว 8,918,827,025 9,602,982,354 2,500,000,000 2,500,000,000

หุน้กู้ 18,896,300,861 19,929,740,333 13,291,407,319 14,325,654,123

รายไดร้อการตดับญัชี 10 2,600,528,153 2,641,464,022 553,207,948 558,321,870

หนีสนิตามสญัญาเช่า 533,583,632 299,777,409 26,557,060 38,036,891

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 2,829,785,260 2,822,250,985 159,470,166 133,338,621

เงนิมดัจาํจากสญัญาเช่าระยะยาว 141,355,692 207,202,028 19,763,939 35,354,893

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 173,860,806 158,458,824 57,604,893 52,801,726

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 92,922,189 84,887,925 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 34,187,163,618 35,746,763,880 16,608,011,325 17,643,508,124

รวมหนีสิน 52,200,144,586 50,453,941,872 28,643,357,473 26,649,417,921

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 15,677,730,186 หุน้

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

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 14,946,834,679 หุน้ 

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

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 15,266,493,181 15,266,493,181 15,266,493,181 15,266,493,181

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,362,313,672 8,916,505,414 3,263,011,495 2,539,367,090

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 3,297,076,436 2,797,865,689 914,197,002 805,734,459

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 28,750,205,159 28,805,186,154 21,297,338,410 20,465,231,462

สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 3,364,698,199 3,361,980,334 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 32,114,903,358 32,167,166,488 21,297,338,410 20,465,231,462

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 84,315,047,944 82,621,108,360 49,940,695,883 47,114,649,383

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 484,594,860 445,985,007 49,107,079 32,713,932

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 537,769,765 440,254,692 111,259 -

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 472,697,654 359,968,480 - -

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบรกิาร (222,254,583) (209,011,448) (23,322,037) (21,965,333)

ตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (325,047,130) (260,462,397) (101,145) -

ตน้ทุนจากการขายสนิคา้ (274,232,959) (218,532,532) - -

กาํไรขนัต้น 673,527,607 558,201,802 25,795,156 10,748,599

รายไดอ้นื 228,222,084 235,336,018 1,582,995,895 1,140,675,767

ค่าใชจ่้ายในการขาย (28,388,704) (38,401,276) - -

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (334,345,679) (260,151,299) (85,464,017) (65,729,855)

ตน้ทุนทางการเงนิ (298,202,852) (305,190,440) (196,314,495) (182,902,370)

ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 149,827,421 485,127,519 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 390,639,877 674,922,324 1,327,012,539 902,792,141

ภาษเีงนิได้ (39,592,963) (299,408) 1,974,375 3,323,234

กาํไรสาํหรบังวด 351,046,914 674,622,916 1,328,986,914 906,115,375

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน

ในตราสารทุนทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 181,300,054 1,525,081,789 55,292,727 1,361,667,895

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการ

ใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (36,260,011) (305,016,358) (11,058,546) (272,333,579)

รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 145,040,043 1,220,065,431 44,234,181 1,089,334,316

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 15,987,349 4,871,272 - -

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของ

บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (101,537,091) (39,823,490) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (85,549,742) (34,952,218) - -

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 59,490,301 1,185,113,213 44,234,181 1,089,334,316

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 410,537,215 1,859,736,129 1,373,221,095 1,995,449,691

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 260,206,316 542,065,530 1,328,986,914 906,115,375

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 90,840,598 132,557,386 - -

351,046,914 674,622,916 1,328,986,914 906,115,375

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 348,798,084 1,736,566,580 1,373,221,095 1,995,449,691

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 61,739,131 123,169,549 - -

410,537,215 1,859,736,129 1,373,221,095 1,995,449,691

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.0174 0.0363 0.0889 0.0606

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 1,032,208,239 893,329,412 82,104,151 62,113,354

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 575,695,769 685,573,878 8,781,713 -

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 931,743,250 745,472,237 - -

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบรกิาร (489,789,906) (398,739,165) (40,039,652) (35,549,193)

ตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (349,950,762) (374,769,779) (8,488,389) -

ตน้ทุนจากการขายสนิคา้ (545,438,467) (460,932,366) - -

กาํไรขนัต้น 1,154,468,123 1,089,934,217 42,357,823 26,564,161

รายไดอ้นื 638,955,987 581,053,701 2,166,829,563 1,368,981,596

ค่าใชจ่้ายในการขาย (41,864,688) (71,284,882) - -

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (639,148,712) (537,779,359) (160,964,446) (126,062,613)

ตน้ทุนทางการเงนิ (579,238,220) (560,505,824) (376,456,730) (372,988,690)

ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 100,254,108 339,061,740 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 633,426,598 840,479,593 1,671,766,210 896,494,454

ภาษเีงนิได้ (92,695,956) (42,966,647) 984,091 5,453,444

กาํไรสาํหรบังวด 540,730,642 797,512,946 1,672,750,301 901,947,898

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน

ในตราสารทุนทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 293,127,080 (625,923,934) 135,578,179 (552,093,572)

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการ

ใหม่เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (58,625,416) 125,184,786 (27,115,636) 110,418,714

รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 234,501,664 (500,739,148) 108,462,543 (441,674,858)

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 34,717,300 11,054,075 - -

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของ

บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 310,748,683 (396,092,368) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 345,465,983 (385,038,293) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 579,967,647 (885,777,441) 108,462,543 (441,674,858)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,120,698,289 (88,264,495) 1,781,212,844 460,273,040

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 394,914,154 641,315,889 1,672,750,301 901,947,898

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 145,816,488 156,197,057 - -

540,730,642 797,512,946 1,672,750,301 901,947,898

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 884,266,388 (121,808,701) 1,781,212,844 460,273,040

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 236,431,901 33,544,206 - -

1,120,698,289 (88,264,495) 1,781,212,844 460,273,040

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.0264 0.0429 0.1119 0.0604

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ส่วนแบง่ การเปลยีนแปลง รวม

ใบสาํคญั จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหม่ การวดัมลูค่าเงินลงทุน กาํไรขาดทุน ส่วนได้เสีย ส่วนของผู้เป็น ส่วนได้เสีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทุน ทุนสาํรองตาม การแปลงค่า ของภาระผกูพนั ในตราสารทุนผ่าน เบด็เสรจ็อนืของ ของบริษทัใหญ่ เจ้าของของ ทีไมมี่อาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ซือหุ้นสามญั จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร งบการเงิน ผลประโยชน์พนักงาน กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื บริษทัร่วมและการร่วมค้า ในบริษทัย่อย บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

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

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด พ.ศ. 2563 1,470,909,845 13,933,982,782 543,677,824 172,861,100 156,777,302 7,740,952,387 (162,794,681) 35,993,188 2,188,178,086 (822,716,474) 3,568,397,978 28,826,219,337 3,297,996,585 32,124,215,922

การเพมิทุนจากการใชส้ทิธติาม

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

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

เงนิปันผลจา่ย 11 - - - - - (799,650,978) - - - - - (799,650,978) - (799,650,978)

เงนิปันผลจา่ยจากบรษิทัย่อยแก่

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ - - - - - - - - - - - - (233,109,310) (233,109,310)

การเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีของ

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด พ.ศ. 2564 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

เงนิปันผลจา่ย 11 - - - - - (949,105,896) - - - - - (949,105,896) - (949,105,896)

เงนิปันผลจา่ยจากบรษิทัย่อยแก่

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ - - - - - - - - - - - - (218,245,929) (218,245,929)

การเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีของ

บรษิทัใหญ่ในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - 9,858,513 9,858,513 (15,468,107) (5,609,594)

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - 394,914,154 37,458,410 - 232,666,024 219,227,800 - 884,266,388 236,431,901 1,120,698,289

ยอดคงเหลือ ณ สินงวด พ.ศ. 2564 1,494,683,468 15,266,493,181 - 172,861,100 156,777,302 8,362,313,672 (142,442,938) 35,993,188 958,303,862 (710,115,833) 3,155,338,157 28,750,205,159 3,364,698,199 32,114,903,358

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

กาํไรสะสม

9



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงสว่นของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ใบสาํคญั จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหม่ การวดัมลูค่าเงินลงทุน

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า แสดงสิทธิ ส่วนเกินทนุ ทุนสาํรองตาม ของภาระผกูพนั ในตราสารทนุผา่น รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ซือหุ้นสามญั จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผลประโยชน์พนักงาน กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด พ.ศ. 2563 1,470,909,845 13,933,982,782 543,677,824 202,175,962 156,777,302 2,652,971,800 3,755,718 2,174,622,415 21,138,873,648

การเพมิทุนจากการใชส้ทิธติาม

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

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

เงนิปันผลจา่ย 11 - - - - - (799,650,978) - - (799,650,978)

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

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

ยอดคงเหลือ ณ ต้นงวด พ.ศ. 2564 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

เงนิปันผลจา่ย 11 - - - - - (949,105,896) - - (949,105,896)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - 1,672,750,301 - 108,462,543 1,781,212,844

ยอดคงเหลือ ณ สินงวด พ.ศ. 2564 1,494,683,468 15,266,493,181 - 202,175,962 156,777,302 3,263,011,495 3,755,718 910,441,284 21,297,338,410

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน

10



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 633,426,598 840,479,593 1,671,766,210 896,494,454

รายการปรบัปรุง

(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัยท์างการเงนิ (7,267,965) (6,183,341) (1,732,898) (725,691)

คา่เสอืมราคา 303,471,117 280,506,271 34,284,779 17,064,111

คา่ตดัจาํหน่าย 2,638,808 5,073,164 547,214 566,946

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิคา้คงเหลอื 29,699,905 - - -

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 8,522,160 - - -

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน - (590,105) - (717,081)

กําไรจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (358,381) (1,679,375) (1,144,860) (693,458)

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน (184,076,793) (60,417,386) - -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,401,982 13,786,168 4,803,167 4,239,412

รายไดด้อกเบยี (15,438,743) (18,286,469) (142,043,006) (150,754,995)

รายไดเ้งนิปันผล (215,206,535) (147,560,885) (2,016,966,694) (1,207,730,229)

ตน้ทุนทางการเงนิ 579,238,220 560,505,824 376,456,730 372,988,690

สว่นแบ่งกําไรจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (100,254,108) (339,061,740) - -

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิในการดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (115,329,700) (286,079,948) (2,982,846) (17,724,755)

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (154,349,674) 26,312,640 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 8,495,944 (19,966,524) (9,918,870) (11,718,868)

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (148,322,268) (150,631,139) (421,970) 1,417,200

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 82,138,269 (87,503,613) (59,439,559) (34,927,881)

รายไดร้อการตดับญัชี (41,155,659) (40,803,649) (15,497,128) (14,549,349)

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (97,215,910) (109,956,350) (55,856,935) (70,335,490)

เงนิมดัจาํจากสญัญาเชา่ระยะยาว 17,750,792 34,859,011 9,184,424 18,024,759

จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (19,418,477) - - -

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 8,034,264 (750,397) - (625,825)

เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 590,423,846 492,051,750 (208,962,242) (199,708,050)

ดอกเบยีรบั 11,596,342 15,765,018 1,883,742 181,367,706

ดอกเบยีจา่ย (647,739,752) (650,640,578) (365,398,778) (378,835,048)

เงนิปันผลรบั 1,240,682,878 1,590,611,413 2,016,966,694 1,207,730,229

ภาษเีงนิไดร้บัคนื 1,767,924 2,092,693 - -

ภาษเีงนิไดจ้า่ย (148,821,169) (62,131,331) (7,600,870) (13,649,556)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,047,910,069 1,387,748,965 1,436,888,546 796,905,281

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย (8,133) (10,524) - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย - 10,000,000 - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน - (441,000,000) - (385,000,000)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน - 678,066,485 - 597,768,627

เงนิสดจา่ยใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (74,500,000) (41,000,000) (1,106,100,000) (3,699,100,000)

เงนิสดรบัคนืจากการใหกู้ร้ะยะสนัแก่

กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - 6,000,000 - 3,248,310,000

เงนิสดรบัจากการลดทุนของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื - 13,202,409 - 13,202,409

เงนิสดจา่ยเพอืลงทุนในบรษิทัรว่ม (3,001,200) - - -

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัรว่ม 12,191,242 13,162,226 - -

เงนิสดจา่ยเพอืลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (500) (92,500)

เงนิสดจา่ยเพอืสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ (19,500,000) (2,535) - -

เงนิสดรบัจากการลดทุนของสว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ 215,353,000 48,730,000 215,353,000 48,730,000

เงนิสดจา่ยเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (784,029,959) (1,065,687,918) (433,272,086) (667,973,536)

ดอกเบยีจา่ยทถีอืเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (6,778,633) (8,539,155) (6,778,633) (5,964,843)

เงนิสดจา่ยเพอืเงนิมดัจาํการซอืทดีนิ (79,124,000) - - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (362,191,338) (556,097,526) (78,401,024) (72,555,177)

ดอกเบยีจา่ยทถีอืเป็นทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (927,114) (984,796) (927,114) (984,795)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 2,235,762 2,548,851 1,144,860 693,458

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (1,100,280,373) (1,341,612,483) (1,408,981,497) (922,966,357)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสนั 5,800,000,000 6,795,653,775 3,100,000,000 4,795,653,775

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูร้ะยะสนั (2,550,000,000) (4,615,000,000) (2,550,000,000) (2,350,000,000)

เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนียมเงนิกูร้ะยะสนั (4,491,777) - (1,185,887) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - - 11,000,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูร้ะยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - (29,900,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะยาว - 4,999,000,000 - 3,499,000,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูร้ะยะยาว (935,000,000) - - -

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 4,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 -

เงนิสดจา่ยในการออกหุน้กู้ (5,126,744) (3,793,150) (5,126,744) -

เงนิสดจา่ยคนืหุน้กู้ (4,570,000,000) (8,007,000,000) (2,180,000,000) (5,100,000,000)

เงนิสดจา่ยคนืหนีสนิตามสญัญาเช่า (36,747,776) (46,877,755) (2,766,217) (6,547,918)

เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ - 796,965 - 796,965

เงนิสดรบัจากสญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยี - 47,890,000 - 7,740,000

เงนิปันผลจา่ย (1,161,231,893) (1,030,301,682) (949,105,896) (799,650,978)

เงนิสดจา่ยแก่สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (5,609,594) (255,826,027) - -

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 531,792,216 884,542,126 1,381,915,256 57,991,844

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สทุธิ 479,421,912 930,678,608 1,409,822,305 (68,069,232)

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเทา่เงนิสด 8,670,938 2,308,440 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 4,282,541,124 3,613,746,905 1,878,919,562 799,470,702

รายการทีมิใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 557,081,793 651,467,216 489,869,806 484,473,631

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 211,867,674 341,294,805 22,501,960 89,003,840

สนิทรพัยแ์ละหนีสนิตามสญัญาเช่า     282,720,815      57,435,381        4,875,000      14,695,630

เงนิปันผลคา้งจา่ย      22,194,053      16,717,610                  -                    -   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

14 

 
1 กำรอนุมติัข้อมลูทำงกำรเงิน 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่   
10 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมลูทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง  
การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เติมอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัช ีวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มู ลทางการเงนิ
ระหว่างกาลภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขดัแย้งกันหรอืมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล 
ทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท า
งบการเงนิส าหรบังวดปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเว้นเรื่องที่กลุ่มกิจการยุติการน ามาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว 
เพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีมาถือปฏิบตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายใน
ชว่งเวลาระหวา่งวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 
กลุ่มกิจการยุติการไม่น าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต  (Forward-looking information) มาใช้ในการวัดมูลค่า 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตามวธิอีย่างงา่ย (Simplified approach) ส าหรบัลูกหนี้การคา้ ลูกหนี้ตามสญัญาเช่า 
ดงันัน้ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบังวดนี้  ได้รวมผลกระทบที่ไม่มนีัยส าคญัจากการยุตกิารใช้มาตรการ 
ผอ่นปรนนี้แลว้ 
 
กลุ่มกจิการยุตกิารแสดงมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
บัญชี ด้วยมูลค่าเดียวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัที่เริ่มน า TFRS 9  
มาปฏบิตั)ิ ดงันัน้รายการก าไร/ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมส าหรบังวดนี้  ได้รวมผลกระทบที่ไม่มนีัยส าคญั 
จากการยตุกิารใชม้าตรการผอ่นปรนนี้แลว้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมแ่ละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2564 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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4 ข้อมลูตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 
ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน ซึ่งคอืคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มกิจการระบุส่วนงานที่รายงานของธุรกิจ 
เพือ่ใชใ้นการวดัผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการโดยจ าแนกตามสายผลติภณัฑแ์ละทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร ์
 
กลุ่มกจิการไมม่รีายไดจ้ากลกูคา้รายใดทีม่มีลูคา่ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มกจิการ (พ.ศ. 2563 : ไมม่)ี 
 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรตามสว่นงานส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2564 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธรุกิจ    ธรุกิจ    
 อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 609,152,482 131,797,181 86,772,247 194,916,899 9,569,430 - - 1,032,208,239 
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 416,552,455 - - - 159,143,314 - - 575,695,769 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 535,729 43,231,154 881,840,347 6,050,875 - 85,145 - 931,743,250 
รวมรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,026,240,666 175,028,335 968,612,594 200,967,774 168,712,744 85,145 - 2,539,647,258 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 29,257,447 13,896,049 331,111,966 72,888,976 42,957,144 (4,000,377) (12,656,482) 473,454,723 
รายไดอ้ื่น 395,525,469 53,895,736 3,230,521 311,882 1,471,805 8,088,329 176,432,245 638,955,987 
ตน้ทุนทางการเงนิ (382,992,831) (97,939,431) (34,140,745) (4,638,209) - (59,527,004) - (579,238,220) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ 2,207,727 178,712,933 - (3,098,648) - (77,567,904) - 100,254,108 
ภาษเีงนิได ้ (58,186,830) 1,263,894 (4,256,064) (18,040,756) (11,958,050) (1,518,150) - (92,695,956) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบังวด (14,189,018) 149,829,181 295,945,678 47,423,245 32,470,899 (134,525,106) 163,775,763 540,730,642 
ก าไรสว่นทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม        (145,816,488) 
ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่        394,914,154 
         
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายตามสว่นงาน 135,130,928 35,467,984 92,170,573 35,091,593 6,909,344 1,135,248 204,255 306,109,925 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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 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 
         
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 616,877,062 20,125,723 72,858,987 163,944,370 19,523,270 - - 893,329,412 
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 685,573,878 - - - - - - 685,573,878 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 523,111 - 738,325,034 6,554,390 - 69,702 - 745,472,237 
รวมรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,302,974,051 20,125,723 811,184,021 170,498,760 19,523,270 69,702 - 2,324,375,527 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 151,965,265 7,513,619 244,981,530 83,519,883 3,399,093 (1,011,573) (9,497,841) 480,869,976 
รายไดอ้ื่น 325,595,130 18,679,021 4,218,164 651,866 171,874,684 60,057,611 (22,775) 581,053,701 
ตน้ทุนทางการเงนิ (358,128,270) (116,111,566) (39,391,796) (5,481,391) - (41,392,801) - (560,505,824) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ 24,482,993 384,899,510 - (4,114,757) - (66,206,006) - 339,061,740 
ภาษเีงนิได ้ 3,099,552 (1,413,072) (1,458) (21,879,131) (18,995,067) (3,777,471) - (42,966,647) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบังวด 147,014,670 293,567,512 209,806,440 52,696,470 156,278,710 (52,330,240) (9,520,616) 797,512,946 
ก าไรสว่นทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม        (156,197,057) 
ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่        641,315,889 
         
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายตามสว่นงาน 146,558,641 11,898,027 83,903,028 36,443,676 6,604,634 - 171,429 285,579,435 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามส่วนงาน มดีงันี้ 
 
 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธรุกิจ    ธรุกิจ    
 อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน         
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนตามส่วนงาน 24,081,354,455 14,723,934,625 9,397,111,576 1,003,281,874 363,935,740 2,517,587,696 2,638,768 52,089,844,734 
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีไ่มไ่ดปั้นส่วน        4,250,358,508 
สนิทรพัยอ์ื่น         
   สนิทรพัยอ์ื่นตามสว่นงาน 17,408,530,380 672,652,756 958,328,011 159,731,224 614,882,552 23,769,428 80,699,624 19,918,593,975 
   สนิทรพัยอ์ื่นทีไ่มไ่ดปั้นส่วน        8,056,250,727 
รวมสนิทรพัย ์        84,315,047,944 
         
หนี้สนิตามส่วนงาน 11,165,930,177 320,763,075 1,337,206,056 441,413,693 152,608,698 2,645,333,066 4,403,827 16,067,658,592 
หนี้สนิทีไ่มไ่ดปั้นส่วน        36,132,485,994 
รวมหนี้สนิ        52,200,144,586 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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 31 ธนัวำคม 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         
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนตามส่วนงาน 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 
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีไ่มไ่ดปั้นส่วน        4,249,788,438 
สนิทรพัยอ์ื่น         
   สนิทรพัยอ์ื่นตามสว่นงาน 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 
   สนิทรพัยอ์ื่นทีไ่มไ่ดปั้นส่วน        6,507,728,344 
รวมสนิทรพัย ์        82,621,108,360 
         
หนี้สนิตามส่วนงาน 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 
หนี้สนิทีไ่มไ่ดปั้นส่วน        34,044,840,941 
รวมหนี้สนิ        50,453,941,872 
 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีแ่สดงขา้งตน้นี้ หมายถงึ สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนนอกเหนือจากสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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5 มลูค่ำยติุธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์       
เงนิลงทุนในกองทรสัต์ 
   เพือ่การลงทุนใน 
   อสงัหารมิทรพัย ์ 6,893,494,227 6,600,367,148 - - - - 
เงนิลงทุนในตราสารทุน 
   ทีไ่มอ่ยูใ่นความ 
   ตอ้งการของตลาด - - - - 705,478,011 714,000,171 
รวมสินทรพัย ์ 6,893,494,227 6,600,367,148 - - 705,478,011 714,000,171 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัย ์       
เงนิลงทุนในกองทรสัต์ 
   เพือ่การลงทุนใน 
   อสงัหารมิทรพัย ์ 5,771,519,854 5,635,941,676 - - - - 
รวมสินทรพัย ์ 5,771,519,854 5,635,941,676 - - - - 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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เทคนิคการประเมนิมลูคา่ส าหรบัการวดัมลูคา่ยตุธิรรมระดบัที ่1 
 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิในระดบั 1 อ้างอิงจากราคาเสนอซื้อล่าสุดจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
หรอืมลูคา่สุทธทิางบญัช ี(NAV) ทีเ่ผยแพรโ่ดยบรษิทับรหิารจดัการ 
 
เทคนิคการประเมนิมลูคา่ส าหรบัการวดัมลูคา่ยตุธิรรมระดบัที ่3 
 
ผูบ้รหิารและคณะท างานประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมจะหารอืเกีย่วกบักระบวนการประเมนิมลูคา่รายไตรมาส 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดค านวณโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ดงันี้ 
1) วธิวีเิคราะห์เปรยีบเทียบอตัราส่วนราคาตลาด โดยอ้างอิงจากมูลค่าสุทธิของกิจการของบรษิัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์ซึง่กลุ่มกจิการพจิารณาวา่มสีถานะทางการเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญาทีเ่ป็นผูอ้อก 
2) วธิกีารกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 8 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญัซึง่ใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมระดบั  3 
และความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ยตุธิรรม 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
   กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม 
 ช่วงของข้อมูล กำรเปล่ียนแปลง ข้อมูลเพ่ิมขึน้ ข้อมูลลดลง 
     
ก าไรจากการด าเนินงานทีป่รบัปรงุแลว้ (1) - 147 ลา้นบาท รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.9 ลดลงรอ้ยละ 0.9 
อตัราส่วนลดการขาดสภาพคล่อง รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 0.7 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.7 
อตัราส่วนลดทีป่รบัคา่ความเสีย่ง รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1.6 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.7 
 
กลุ่มกจิการไมม่รีายการโอนระหวา่งล าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งงวด 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุตธิรรมและมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมในแต่ละประเภท แต่ไมร่วมถงึรายการทีร่าคาตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยตุธิรรม 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำตำมบญัชี มลูค่ำยติุธรรม รำคำตำมบญัชี มลูค่ำยติุธรรม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หน้ีสิน     
เงนิกู ้ 10,038,548,747 10,050,497,439 3,499,721,722 3,511,670,414 
หุน้กู ้ 27,749,587,172 28,254,157,251 20,143,651,144 20,638,593,093 
รวมหน้ีสิน 37,788,135,919 38,304,654,690 23,643,372,866 24,150,263,507 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ ค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลดด้วยอตัราอ้างองิจากราคาตลาดที่สามารถสงัเกตได ้
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ อ้างอิงจากราคาตราสารหนี้ที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรบั (clean price) ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย ซึง่ถูกจดัอยูใ่นระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรม 
 

6 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้การคา้ซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะห์ตามอายุหนี้ทีค่า้ง
ช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 289,066,971 236,548,528 922,865 841,519 
เกนิก าหนดช าระ     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 50,445,450 37,080,178 690,747 321,071 
   3 - 6 เดอืน 1,047,704 2,682,396 92,020 - 
   6 - 12 เดอืน 842,020 4,946,015 - - 
   เกนิกวา่ 12 เดอืน 13,480,165 20,595,184 2,736,125 4,489,098 
 354,882,310 301,852,301 4,441,757 5,651,688 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุน (15,601,775) (22,869,740) (2,374,247) (4,107,145) 
รวม 339,280,535 278,982,561 2,067,510 1,544,543 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์

 
รายการเคลื่อนไหวของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2564  
มดีงัต่อไปนี้ 
 
  ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ยอดตน้งวด 12,626,076,066 - 
เพิม่ขึน้ 683,248,621 8,488,389 
โอนไปอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (หมายเหตุ 9)  (134,020,396) - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 33,192,882 - 
รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่าย (407,836,144) (8,488,389) 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (29,699,905) - 
ยอดสิน้งวด 12,770,961,124 - 
 
กลุ่มกจิการไดโ้อนตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์ปอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน เนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงการใชง้าน 
 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดน้ าไปวางเป็นหลกัประกนัเงนิกูไ้ดม้กีารไถ่ถอนแลว้ 
 

8 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 
 
ในระหว่างงวด ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดอ้นุมตักิารขายสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิจ านวน 3 โครงการ (พ.ศ. 2563 : 5 โครงการ) 
ซึง่ไดจ้ดัประเภทเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ในระหว่างงวด ผูบ้รหิารของบรษิัทได้อนุมตักิารขายสนิทรพัย์และหนี้สนิจ านวน 2 โครงการ (พ.ศ. 2563 : ไม่ม)ี ซึ่งได้จดั
ประเภทเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (หมายเหตุ 9) 2,366,478,069 - 892,598,501 - 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 387,047,989 - - - 
รวมสนิทรพัย ์ 2,753,526,058 - 892,598,501 - 
     
เงนิมดัจ าจากสญัญาเชา่ระยะยาว 83,597,128 - 24,775,378 - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 12,870,735 - 12,870,735 - 
รวมหนี้สนิ 96,467,863 - 37,646,113 - 
 

9 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

รายการเคลื่อนไหวของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนระหวา่งงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ยอดตน้งวด 11,969,908,501 4,676,109,267 
เพิม่ขึน้ 1,018,050,707 406,722,536 
จ าหน่าย (158,365,930) (158,365,930) 
คา่เสือ่มราคา (83,122,264) (23,290,565) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 8,235,729 - 
โอนจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(หมายเหตุ 7) 134,020,396 - 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย (หมายเหตุ 8) (2,366,478,069) (892,598,501) 
ยอดสิน้งวด 10,522,249,070 4,008,576,807 
 

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนทีน่ าไปวางเป็นหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาเชา่ มดีงันี้ 
 

 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 1,531,486,838 1,531,486,838 633,692,116 633,692,116 
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10 รำยได้รอกำรตดับญัชี 

 
รายการเคลื่อนไหวของรายไดร้อการตดับญัชรีะหวา่งงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 
  ข้อมลูทำงกำรเงิน 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ยอดตน้งวด 2,732,617,432 590,274,967 
เพิม่ขึน้ 106,810 - 
รบัรูร้ายได ้ (41,262,469) (15,497,128) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 35,314 - 
ยอดสิน้งวด 2,691,497,087 574,777,839 
 

11  เงินปันผล 
 
ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมื่อวนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลในอตัรา 
0.0635 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 949.11 ลา้นบาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัเมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
ในอตัรา 0.0535 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 799.65 ลา้นบาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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12 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
รายการระหวา่งกนั 
 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัย่อย     
รายไดจ้ากการบรหิาร - - 3,175,500 2,323,758 
รายไดค้า่เชา่และบรกิาร - - 8,159,341 - 
เงนิปันผลรบั - - 1,423,524,259 850,594,135 
ดอกเบีย้รบั - - 72,257,659 73,473,858 
คา่ใชจ้่ายในการบรกิาร - - 33,615 38,400 
ดอกเบีย้จ่าย - - 993,458 1,577,794 
     

บริษทัร่วม     
รายไดธุ้รกจิน ้า 52,560,947 48,288,776 - - 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 14,303,147 10,796,154 - - 
รายไดอ้ื่น 4,192,411 4,602,541 - - 
รายไดค้า่นายหน้าและการบรหิาร 4,039,862 3,164,263 - - 
     

กำรร่วมค้ำ     
รายไดธุ้รกจิน ้า 1,639,196 2,183,213 - - 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,533,990 1,740,169 - - 
รายไดค้า่นายหน้าและการบรหิาร 2,445,899 3,206,978 1,303,434 2,373,228 
เงนิปันผลรบั - - - 137,888,420 
ดอกเบีย้รบั 3,128,730 3,533,924 501,871 - 
     

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
ดอกเบีย้รบั 46,622 64,986 - - 
คา่เชา่จ่าย - 104,399 - - 
ดอกเบีย้จ่าย - 41,460 - 31,609 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บริษทัย่อย     
รายไดจ้ากการบรหิาร - - 5,769,000 4,700,032 
รายไดค้า่เชา่และบรกิาร - - 13,122,468 - 
เงนิปันผลรบั - - 1,423,524,259 850,594,135 
ดอกเบีย้รบั - - 139,497,455 148,056,354 
คา่ใชจ้่ายในการบรกิาร - - 223,565 76,800 
ดอกเบีย้จ่าย - - 1,991,484 3,356,245 
     
บริษทัร่วม     
รายไดธุ้รกจิน ้า 104,776,250 99,819,174 - - 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 24,997,091 22,538,751 - - 
รายไดอ้ื่น 8,544,615 9,571,357 - - 
รายไดค้า่นายหน้าและการบรหิาร 7,299,870 7,131,230 - - 
     
กำรร่วมค้ำ     
รายไดธุ้รกจิน ้า 3,917,861 4,271,077 - - 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,862,352 3,788,906 - - 
รายไดอ้ื่น - 146,309 - - 
รายไดค้า่นายหน้าและการบรหิาร 7,555,279 5,417,428 5,550,349 3,749,928 
เงนิปันผลรบั - - 453,675,806 251,592,662 
ดอกเบีย้รบั 5,886,659 7,067,847 661,808 - 
     
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
ดอกเบีย้รบั 95,712 64,986 - - 
คา่เชา่จ่าย 3,074,409 208,798 2,636,050 - 
ดอกเบีย้จ่าย - 98,291 - 74,971 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ยอดคงคา้ง 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลกูหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 353,860,557 214,325,198 
บรษิทัรว่ม 30,419,241 22,305,207 - - 
การรว่มคา้ 14,145,707 2,948,778 761,746 101,438 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 17,326 - - 
รวม 44,364,948 25,271,311 354,622,303 214,426,636 
     

เจ้ำหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 11,822,674 11,970,122 
การรว่มคา้ 3,763 - 3,763 - 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น - 1,024,192 - 905,080 
รวม 3,763 1,024,192 11,826,437 12,875,202 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
บรษิทัย่อย - - 1,110,284 1,500,342 
รวม - - 1,110,284 1,500,342 
 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญัของกจิการ 
 
ผูบ้รหิารส าคญัของกจิการ รวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ในระดบับรหิารหรอืไม่) คณะผูบ้รหิารระดบัสูง ค่าตอบแทน  
ทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้ 
 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 98,841,974 85,179,477 19,758,711 16,692,403 
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 2,987,254 2,908,068 818,248 914,031 
รวม 101,829,228 88,087,545 20,576,959 17,606,434 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 188,841,068 190,495,411 35,861,596 46,576,268 
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 5,974,507 5,816,140 1,636,496 1,828,062 
รวม 194,815,575 196,311,551 37,498,092 48,404,330 
 

13 ภำระผกูพนัและเหตกุำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิมดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ซือ้ทีด่นิ 985,913,050 438,167,050 - - 
ก่อสรา้งคลงัสนิคา้และอาคารส านกังาน 492,569,131 484,328,300 492,397,212 484,156,380 
ก่อสรา้งโรงงานส าเรจ็รปูและระบบ 
   สาธารณูปโภค 528,291,585 141,547,368 - - 
รวม 2,006,773,766 1,064,042,718 492,397,212 484,156,380 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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หนงัสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 
 
ธนาคารไดอ้อกหนงัสอืค ้าประกนัในนามกลุ่มกจิการและบรษิทัดงันี้ 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

สกลุเงินบำท     
ระบบสาธารณูปโภค 32,889,197 32,544,597 7,073,530 7,087,530 
การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 346,264,382 346,264,382 128,000 128,000 
การปฏบิตัติามสญัญากบักลุ่มพลงังาน 79,080,121 114,253,334 - - 
การขอรบัเงนิคนืภาษกี่อนการตรวจแลว้เสรจ็ 519,838,127 519,838,127 125,904,197 125,904,197 
อื่นๆ 156,283,487 156,283,487 39,640,900 39,640,900 
รวม 1,134,355,314 1,169,183,927 172,746,627 172,760,627 
     
สกลุเงินเหรียญสหรฐั     
การปฏบิตัติามสญัญากบักลุ่มพลงังาน 3,835,857 5,561,423 - - 
รวม 3,835,857 5,561,423 - - 
 
การค ้าประกนัอืน่ 
 
บรษิทัค ้าประกนัการท าสญัญาเช่าซื้อของกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่มยีอดคงเหลอืรวม 172.26 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 
185.88 ลา้นบาท) 
 

14 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 
เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม พ  .ศ .  2564 บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย  
ไดอ้อกหุน้กูค้ร ัง้ที ่2/2564 จ านวน 3,500 ลา้นบาท ซึง่เป็นการออกและเสนอขายภายใตโ้ครงการตราสารหนี้ (Medium Term 
Note Program) ของบรษิทัตามทีไ่ดร้บัอนุญาตใหซ้ื้อขายในตลาดตราสารหนี้โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยเ์มื่อวนัที ่7 กุมภาพนัธ์ พ  .ศ .  2563 ทัง้นี้การออกหุน้กู้ไดผ้่านความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้แล้วโดยอาศยั
มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม พ .ศ.  2563 
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