
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 



ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่
จัดท าขึน้ตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องตามท่ีควร (งบการเงินจัดท าขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน) 
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุด
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565  
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุด

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุ

เรื่องอื่น ๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกิจการและบรษิัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระทีก่ าหนดโดย 
สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม 
ความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดงักล่าว ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่้าพเจ้าได้รบั
เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่อง การประเมนิการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เป็น
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบและได้น าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องนี้  
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 6 เรื่องประมาณการ
ทางบัญชีที่ส าคัญและการใช้ดุลยพินิจ  และข้อ 17 เรื่อง 
ค่าความนิยม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมี
ค่าความนิยมมูลค่า 17,575 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 
ของสนิทรพัยร์วมของกลุ่มกจิการ 
 
ค่าความนิยมของกลุ่มกิจการเกิดจากการซื้อธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ ธุรกิจพลงังานและธุรกิจน ้าในอดตี กลุ่มกิจการ
ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคญักับเรื่องการประเมินการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยมเนื่องจากมลูค่าของค่าความนิยมมสีาระส าคญัต่อ 
งบการเงนิ ผูบ้รหิารของกลุ่มกิจการจ าเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจและ
การประมาณการขอ้มูลในอนาคต เพื่อประเมนิมูลค่าทีค่าดว่า 
จะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดแต่ละหน่วย
ซึง่รวมค่าความนิยมไวด้ว้ย 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืดงักล่าวพจิารณาจากมูลค่ายุติธรรม
หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่ายโดยใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบัน  
ขอ้สมมตฐิานทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการคาดการณ์กระแสเงนิสดสุทธิ
ในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ได้แก่ ก าไรขัน้ต้น  
อตัราการเตบิโตและอตัราคดิลด 
 
จากการทดสอบการด้อยค่าในปีนี้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ
สรุปผลว่าไม่มกีารดอ้ยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากมูลค่าที่
คาดว่าจะไดร้บัคนืสงูกว่าราคาตามบญัช ี
 

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึเรื่องดงัต่อไปนี้  
 
• ท าความเข้าใจและประเมินวิธีการจัดท าประมาณการ 

กระแสเงินสดในอนาคตที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหารของ 
กลุ่มกจิการ 
 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดดังกล่ าวกับ
งบประมาณและแผนธุรกิจที่ได้รบัการอนุมตัิจากผู้บริหาร
ของกลุ่มกิจการ และหลกัฐานอื่นที่เกี่ยวขอ้งของผูบ้ริหาร
ในการวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 
 

• สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับสมมติฐานที่
ส าคัญในการจัดท าประมาณการกระแสเงินสด เช่น  
แผนธุรกจิในอนาคต การคาดการณ์ของผูบ้รหิารเกี่ยวกบั
ก าไรขัน้ต้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อตัราการเติบโต และ
อัตราคิดลด ซึ่งใช้วิธีต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
เพื่อประเมินถึงความสมเหตุสมผลของวิธีการ และ 
ขอ้สมมตฐิานที่ใชโ้ดยค านึงถงึความอ่อนไหวของสมมติฐาน
ดงักล่าวทีม่ตี่อมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื และ 
 

• ทดสอบความถูกต้องของการค านวณตัวเลขส าคญัที่ได้
จากการประมาณการตามขอ้สมมติฐานข้างต้น เพื่อค านวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนและเปรียบเทยีบกบัราคาตาม
บญัช ี

 
จากการปฏบิตังิานตามวธิกีารขา้งต้น ขา้พเจา้พบว่าการประเมนิ
การด้อยค่าของค่าความนิยมดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
สอดคลอ้งกบัหลกัฐานสนับสนุน 

  
  



 

ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ข้อมูลอื่นมคีวามขดัแย้งที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืกบัความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบ 
ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้า 
ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการก ากับดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการ 
และบรษิทั 
  



 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนั
เป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญ 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว่้ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ  
ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั ้งใจละเว้นการแสดง
ขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีี่ได้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกดิ 
ข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได ้
ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเหน็ของข้าพเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงาน
ของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบรษิัทต้อง
หยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกีารน าเสนอข้อมูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุม 
ดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

  



 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ 
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ  และข้อบกพร่องที่มีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน  
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด  ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้ เพื่อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาด 
ความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยาก  
ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ 
ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
บุญเรือง  เลิศวิเศษวิทย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 
กรุงเทพมหานคร 
23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 8 7,148,077,328 3,572,749,098 2,158,086,014 923,942,179

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 9 559,204,873 435,468,593 352,364,361 205,213,229

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31 267,600,000 330,327,207 7,291,850,000 7,224,800,000

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 10 20,851,865 817,935 - -

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 11 10,690,397,997 12,635,489,347 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 443,390,988 708,301,839 69,758,893 120,954,088

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 12 902,850 160,786,392 - -

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 19,130,425,901 17,843,940,411 9,872,059,268 8,474,909,496

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 10 730,099,695 917,932,874 - -

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 31 247,050,552 268,090,552 - -

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 10 6,524,880,934 7,255,057,790 5,463,315,571 6,114,145,976

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 13 14,139,038,457 13,615,817,710 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - - 25,931,890,787 26,317,683,807

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 13 2,289,441,201 2,096,682,360 744,351,000 744,351,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 15 12,005,563,913 11,499,773,514 3,675,179,006 4,390,656,454

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 16 7,828,892,984 6,659,794,747 205,035,975 216,234,158

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

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

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 18 181,215,961 180,829,647 - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 1,531,819,952 737,868,241 36,408,251 42,512,519

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 67,171,709,264 64,925,553,050 36,056,180,590 37,825,583,914

รวมสินทรพัย์ 86,302,135,165 82,769,493,461 45,928,239,858 46,300,493,410

กรรมการ  ______________________________      กรรมการ  ______________________________ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูร้ะยะสนั 19 1,599,904,548 2,997,305,243 - 1,997,384,975

หนีสนิทางการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 10 8,242,323 - - -

เงนิกูร้ะยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19 - - 743,500,000 846,100,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 20 2,743,378,093 2,583,133,331 309,868,541 353,024,750

เงนิกูร้ะยะยาวทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 19 3,148,653,011 6,178,703,658 1,470,000,000 1,499,798,482

หุน้กูท้ถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 21 8,364,653,757 6,252,738,859 5,575,465,995 4,753,393,234

รายไดร้อการตดับญัชทีถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี 22 203,949,440 147,402,492 88,607,895 65,483,746

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 94,705,610 145,688,998 - -

หนีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี 10 22,535,835 30,280,845 3,684,711 4,152,435

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 212,231,788 157,855,639 99,402,472 43,224,825

หนีสนิทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์

ทจีดัประเภททถีอืไวเ้พอืขาย 12 - 142,818,051 - -

รวมหนีสินหมุนเวียน 16,398,254,405 18,635,927,116 8,290,529,614 9,562,562,447

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูร้ะยะยาว 19 2,749,589,078 2,089,650,674 1,130,000,000 1,290,000,000

หุน้กู้ 21 24,328,728,282 20,896,587,183 15,217,999,914 13,294,278,953

รายไดร้อการตดับญัชี 22 3,256,360,485 3,187,321,358 590,426,126 612,989,797

หนีสนิตามสญัญาเช่า 10 357,853,314 338,098,894 101,223,508 15,338,669

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 18 3,145,406,403 3,182,192,159 22,060,698 143,526,041

เงนิมดัจาํจากสญัญาเช่าระยะยาว 10 154,517,629 153,274,481 23,960,960 23,689,805

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 191,180,786 185,791,238 56,759,467 62,353,233

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 108,438,591 70,878,012 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 34,292,074,568 30,103,793,999 17,142,430,673 15,442,176,498

รวมหนีสิน 50,690,328,973 48,739,721,115 25,432,960,287 25,004,738,945

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 15,677,730,186 หุน้

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

ทนุทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 14,946,834,679 หุน้ 

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 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

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 156,777,302 156,777,302 156,777,302 156,777,302

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 12,105,771,285 10,158,393,866 3,378,642,969 3,423,385,669

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 2,853,028,706 3,344,898,451 (3,493,311) 752,238,883

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 32,049,615,042 30,594,107,368 20,495,279,571 21,295,754,465

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 3,562,191,150 3,435,664,978 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 35,611,806,192 34,029,772,346 20,495,279,571 21,295,754,465

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 86,302,135,165 82,769,493,461 45,928,239,858 46,300,493,410

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 2,031,156,508 2,014,079,356 223,341,341 203,971,159

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 9,732,576,640 6,539,351,452 1,673,567,314 1,274,829,510

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 1,965,279,892 1,863,780,849 - -

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบรกิาร (1,055,912,634) (950,897,525) (132,503,466) (98,929,357)

ตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (5,362,358,342) (3,604,695,080) (1,149,409,894) (897,386,402)

ตน้ทุนจากการขายสนิคา้ (1,174,092,261) (1,107,453,238) - -

กาํไรขนัต้น 6,136,649,803 4,754,165,814 614,995,295 482,484,910

รายไดอ้นื 26 1,253,313,038 1,221,609,942 2,707,412,559 2,934,003,460

ค่าใชจ้่ายในการขาย (406,598,992) (122,082,655) - -

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (1,575,288,984) (1,481,822,158) (464,418,528) (400,195,099)

ตน้ทุนทางการเงนิ 27 (1,126,183,529) (1,145,549,180) (736,769,523) (760,530,991)

ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 585,278,951 325,069,457 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 4,867,170,287 3,551,391,220 2,121,219,803 2,255,762,280

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 29 (545,704,403) (678,583,705) (67,467,706) (23,561,314)

กาํไรสาํหรบัปี 4,321,465,884 2,872,807,515 2,053,752,097 2,232,200,966

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื 10 (1,156,603,925) 109,616,872 (959,016,914) (66,869,470)

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 23 12,822,043 - 14,351,671 -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 29 228,756,377 (21,923,374) 188,933,049 13,373,894

รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (915,025,505) 87,693,498 (755,732,194) (53,495,576)

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ (22,557,292) 73,581,025 - -

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อนืของ

บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 625,914,277 530,165,589 - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 603,356,985 603,746,614 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สุทธิจากภาษี (311,668,520) 691,440,112 (755,732,194) (53,495,576)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 4,009,797,364 3,564,247,627 1,298,019,903 2,178,705,390

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 4,045,872,216 2,590,070,839 2,053,752,097 2,232,200,966

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 275,593,668 282,736,676 - -

4,321,465,884 2,872,807,515 2,053,752,097 2,232,200,966

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 3,554,002,470 3,127,245,088 1,298,019,903 2,178,705,390

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 455,794,894 437,002,539 - -

4,009,797,364 3,564,247,627 1,298,019,903 2,178,705,390

กาํไรต่อหุ้น 30

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.2707 0.1733 0.1374 0.1493

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

การวดัมลูค่าใหม่ การวดัมลูค่าสินทรพัย์ ส่วนแบง่กาํไรขาดทุน การเปลยีนแปลง รวม

จดัสรรแล้ว - ของภาระผกูพนั ทางการเงินด้วย เบด็เสรจ็อนืของ ส่วนได้เสีย ส่วนของผู้เป็น ส่วนได้เสีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ส่วนเกินทุน ทุนสาํรองตาม การแปลงค่า ผลประโยชน์ มลูค่ายุติธรรมผ่าน บริษทัร่วมและ ของบริษทัใหญ่ เจ้าของของ ทีไมมี่อาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร งบการเงิน พนักงาน กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื การร่วมค้า ในบริษทัย่อย บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

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

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 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

การเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีของ

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

เงนิปันผลจา่ย 24 - - - - (1,348,182,387) - - - - - (1,348,182,387) - (1,348,182,387)

เงนิปันผลจา่ยจากบรษิทัย่อยแก่

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ - - - - - - - - - - - (347,849,788) (347,849,788)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 2,590,070,839 77,514,418 - 85,637,214 374,022,617 - 3,127,245,088 437,002,539 3,564,247,627

ยอดคงเหลือ ณ สินปี พ.ศ. 2564 1,494,683,468 15,266,493,181 172,861,100 156,777,302 10,158,393,866 (102,386,930) 35,993,188 811,275,052 (555,321,016) 3,155,338,157 30,594,107,368 3,435,664,978 34,029,772,346

การเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีของ

บรษิทัใหญ่ในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - 1 1 (16) (15)

เงนิปันผลจา่ย 24 - - - - (2,098,494,797) - - - - - (2,098,494,797) - (2,098,494,797)

เงนิปันผลจา่ยจากบรษิทัย่อยแก่

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ - - - - - - - - - - - (329,268,706) (329,268,706)

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 4,045,872,216 (19,176,775) 11,280,790 (925,545,415) 441,571,654 - 3,554,002,470 455,794,894 4,009,797,364

ยอดคงเหลือ ณ สินปี พ.ศ. 2565 1,494,683,468 15,266,493,181 172,861,100 156,777,302 12,105,771,285 (121,563,705) 47,273,978 (114,270,363) (113,749,362) 3,155,338,158 32,049,615,042 3,562,191,150 35,611,806,192

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

กาํไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

การวดัมลูค่าสินทรพัย์

จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหม่ ทางการเงินด้วย

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า ส่วนเกินทุน ทุนสาํรองตาม ของภาระผกูพนั มลูค่ายติุธรรมผา่น รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั จากการแลกหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผลประโยชน์พนักงาน กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอื ณ ต้นปี 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

เงนิปันผลจ่าย 24 - - - - (1,348,182,387) - (1,348,182,387)

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - - 2,232,200,966 - (53,495,576) 2,178,705,390

ยอดคงเหลอื ณ สินปี พ.ศ. 2564 1,494,683,468 15,266,493,181 202,175,962 156,777,302 3,423,385,669 3,755,718 748,483,165 21,295,754,465

เงนิปันผลจ่าย 24 - - - - (2,098,494,797) - - (2,098,494,797)

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - - 2,053,752,097 11,481,337 (767,213,531) 1,298,019,903

ยอดคงเหลอื ณ สินปี พ.ศ. 2565 1,494,683,468 15,266,493,181 202,175,962 156,777,302 3,378,642,969 15,237,055 (18,730,366) 20,495,279,571

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

กาํไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 4,867,170,287 3,551,391,220 2,121,219,803 2,255,762,280

รายการปรบัปรุง

(กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ (6,830,370) (8,668,168) (1,441,948) (2,653,915)

ค่าเสอืมราคา 15, 16 604,984,602 614,661,226 86,411,733 77,829,541

ค่าตดัจําหน่าย 5,524,342 5,329,240 501,016 1,044,802

ตดัจําหน่ายภาษเีงนิได้ 23,216,792 - - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิคา้คงเหลอื - 154,771,619 - -

การเปลยีนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 229,380,502 (55,385,125) - -

ขาดทุนจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 26 - - 169,792,990 -

(กําไร) จากการจําหน่ายเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ 26 (105,779,729) - - -

(กําไร) จากการเปลยีนแปลงส่วนไดเ้สยีในกจิการร่วมคา้ (6,834,228) - - -

(กําไร) จากการจําหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (1,589,421,680) (2,147,825,905) (524,157,420) (376,832,171)

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (239,096,437) 12,042,264 (88,833) 5,050,816

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าสนิทรพัยท์ถีอืไวเ้พอืขาย - 26,079,525 - -

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน (113,723,749) (306,516,909) - -

ขาดทุนจากการชาํระบญัชขีองส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ - - - 256,351

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 23,281,591 30,749,140 8,757,905 9,551,507

รายไดด้อกเบยี (52,998,695) (34,555,334) (245,810,360) (311,513,357)

รายไดเ้งนิปันผล (495,338,013) (470,464,770) (2,550,322,164) (2,613,314,482)

ตน้ทุนทางการเงนิ 27 1,126,183,529 1,145,549,180 736,769,523 760,530,991

ส่วนแบ่ง (กําไร) จากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (585,278,951) (325,069,457) - -

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิในการดําเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (119,073,784) 11,180,221 4,336,175 (4,491,916)

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 1,844,589,282 (67,481,499) - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 32,126,607 (19,954,669) 18,710,773 5,224,174

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (748,200,696) (230,759,022) 4,747,148 (13,163,972)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื (130,763,414) 493,145,669 6,509,238 (5,672,071)

รายไดร้อการตดับญัชี (186,740,567) (48,743,454) (63,244,687) 11,582,622

หนสีนิหมุนเวยีนอนื 54,376,151 9,963,979 56,177,647 (15,985,219)

เงนิมดัจําจากสญัญาเชา่ระยะยาว (72,438) (53,927,547) 271,155 (11,665,088)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (5,070,000) (21,692,255) - -

หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื 37,857,826 (13,813,476) - -

กระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน 4,463,468,760 2,250,005,693 (170,860,306) (228,459,107)

ดอกเบยีรบั 45,359,456 22,872,919 95,765,001 340,115,046

ดอกเบยีจ่าย (1,219,577,409) (1,226,126,354) (750,045,587) (750,182,540)

เงนิปันผลรบั 1,208,634,061 1,878,808,510 2,550,322,164 2,613,314,482

ภาษเีงนิไดร้บัคนื 320,258,686 16,881,796 93,022,619 -

ภาษเีงนิไดจ้า่ย (395,779,549) (268,699,504) (9,708,697) (16,635,773)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 4,422,364,005 2,673,743,060 1,808,495,194 1,958,152,108

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย (20,026,036) (33,304) - -

เงนิสดจ่ายใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (383,600,000) (301,027,207) (2,661,750,000) (2,812,100,000)

เงนิสดรบัคนืจากการใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 446,327,207 10,200,000 2,594,700,000 3,827,800,000

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (33,305,000) (148,547,578) - -

เงนิสดจ่ายใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (28,960,000) (19,600,000) - -

เงนิสดรบัคนืจากการใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 50,000,000 - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (426,427,065) (545,073,770) (308,186,505) (545,073,770)

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัร่วม - (3,751,500) - -

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัร่วม 11,004,484 34,523,872 - -

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัย่อย 14 - - (4,999,970) (500)

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 14 - - 221,000,000 -

เงนิสดจ่ายเพอืส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ 13 (157,032,200) (120,811,586) - -

เงนิสดรบัจากการลดทุนของส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ - 215,353,000 - 215,353,000

เงนิสดรบัจากการชาํระบญัชขีองส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ - 6,118,647 - 6,118,647

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ 13 125,937,999 - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (2,189,709,332) (1,402,260,512) (430,701,094) (988,613,576)

ดอกเบยีจ่ายทถีอืเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (8,506,331) (8,531,684) (215,919) (9,023,780)

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 3,928,622,961 5,530,207,302 1,737,204,964 1,321,662,520

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิมดัจําการซอืทดีนิ - (506,668,290) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (1,544,790,021) (776,478,082) (8,852,686) (102,865,551)

ดอกเบยีจ่ายทถีอืเป็นทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - (738,880) - (246,784)

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 342,035,065 13,115,057 156,600 2,621,432

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิไดจ้ากการจําหน่ายอสงัหารมิทรพัย์ (150,254,154) (224,221,400) (50,829,500) (40,326,900)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (38,682,423) 1,751,774,085 1,087,525,890 875,304,738

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสนั 19 3,298,909,235 10,889,975,778 798,909,235 7,589,975,778

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะสนั 19 (4,700,000,000) (9,850,000,000) (2,800,000,000) (7,550,000,000)

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงนิกูร้ะยะสนั 19 (3,890,000) (5,781,777) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19 - - (102,600,000) (69,300,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะยาว 19 3,710,000,000 1,290,000,000 1,310,000,000 290,000,000

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงนิกูร้ะยะยาว 19 - - - (1,475,887)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะยาว 19 (6,080,000,000) (3,995,000,000) (1,500,000,000) (1,000,000,000)

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 21 11,800,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 4,000,000,000

เงนิสดจ่ายในการออกหุน้กู้ 21 (15,271,736) (10,003,744) (9,407,736) (5,126,744)

เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู้ 21 (6,254,200,000) (8,670,000,000) (4,754,200,000) (4,280,000,000)

เงนิสดจ่ายคนืหนสีนิตามสญัญาเชา่ (150,501,272) (109,405,548) (6,083,951) (4,502,684)

เงนิปันผลจ่าย 24 (2,423,537,141) (1,694,452,319) (2,098,494,797) (1,348,182,387)

เงนิสดจ่ายแก่ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (15) (5,609,594) - -

เงนิสดสุทธไิดใ้ชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (818,490,929) (4,660,277,204) (1,661,877,249) (2,378,611,924)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ 3,565,190,653 (234,760,059) 1,234,143,835 454,844,922

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 3,572,749,098 3,794,448,274 923,942,179 469,097,257

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด 10,137,577 13,060,883 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินปี 7,148,077,328 3,572,749,098 2,158,086,014 923,942,179

รายการทีมิใช่เงินสด

เจา้หนีจากการซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 644,731,357 300,054,894 68,269,736 91,730,577

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 251,257,451 215,681,951 123,507 290,283

สนิทรพัยแ์ละหนสีนิตามสญัญาเชา่ทเีพมิขนึจากสญัญาใหม่       93,093,977      276,630,502       93,093,977         7,862,066 

ยกเลกิสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้       24,530,097                   -             596,556                   -   

ยกเลกิหนีสนิตามสญัญาเชา่       24,828,374                   -           1,166,421                   -   

โอนจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์ป

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 11      145,064,493       76,693,081                   -                     -   

เงนิปันผลคา้งจ่าย 20       21,880,340       17,653,977                   -                     -   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้: 
 
เลขที ่777 อำคำรดบับลวิเอชเอ ทำวเวอร ์ชัน้ 23-25 หมู่ 13 ถนนเทพรตัน (บำงนำตรำด) กม. 7 ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพล ี
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่ำ “กลุ่มกจิกำร”) คอื กำรใหเ้ช่ำและขำยทีด่นิ อำคำร โรงงำน 
คลงัสนิคำ้ และอสงัหำรมิทรพัยอ์ื่นๆ กำรพฒันำและบรหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัย ์ในนิคมอุตสำหกรรมและเขตอุตสำหกรรม 
กำรบริกำรสำธำรณูปโภค สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกำรบริกำรที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ กำรบริกำรด้ำนดิจิตอล คลังข้อมูล  
กำรเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตและบรกิำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศอื่นๆ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่23 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2566 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทนุเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิ 
ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในนโยบำยกำรบญัชใีนล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญั
และกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบตัิ  กลุ่มกิจกำร
เปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำร 
ทีม่นีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 6 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณี
ทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 
เมื่อวนัที ่5 เมษำยน พ.ศ. 2565 สภำวชิำชพีบญัชไีดเ้ผยแพร่ ค ำถำม-ค ำตอบเกี่ยวกบักำรบนัทกึต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำร
ใหบ้รกิำรระบบสำธำรณูปโภคแก่ลูกคำ้ ส ำหรบักจิกำรทีด่ ำเนินกจิกำรเกี่ยวกบักำรพฒันำนิคมอุตสำหกรรม กลุ่มกจิกำรได้
พจิำรณำผลกระทบสะสมย้อนหลงั หำกต้องเปลี่ยนวธิปีฏิบตัิทำงบญัชเีกี่ยวกบัต้นทุนระบบน ้ำประปำจำกเดมิบันทึกเป็น 
ส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ เป็นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ล้ำนบำท 
  
ตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยล์ดลง (7) 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 49 
ก ำไรสะสมเพิม่ขึน้ 42 
 
ผูบ้รหิำรพจิำรณำว่ำผลกระทบดงักล่ำวไม่มนีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จงึไม่ไดป้รบัปรุงงบกำรเงนิยอ้นหลงั 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2566 มำถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช ้ผู้บรหิำรของกลุ่มกิจกำรและบรษิัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใช ้
 

4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
4.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
บรษิทัย่อย 
 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผู้ได้รบักำรลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รบักำรลงทุน
เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้ 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้ม)ี 
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บรษิทัร่วม 
 
บรษิทัร่วมเป็นกจิกำรทีก่ลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมีกำรควบคุมร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิส่ีวนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้ม)ี 
 
การร่วมการงาน 
 
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันหรือกำรร่วมค้ำ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและ  
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัย์สุทธขิองกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน  
ในกำรร่วมคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิส่ีวนไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้บนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้ม)ี 
 
การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนไดเ้สยี 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัทีไ่ดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุน
ของผูไ้ดร้บักำรลงทุนตำมสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมส่ีวนไดเ้สยีอยู่ในก ำไรหรอืขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสม
ของกำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำมมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสยีของ 
กลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยำวอื่น กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูส่้วนแบ่งขำดทุน  
ทีเ่กนิกว่ำส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพื่อช ำระภำระผูกพนั
แทนบรษิทัร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ 
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การเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ 
 

ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีอ ำนำจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมเช่นเดียวกันกับรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของของกลุ่มกิจกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรือรำคำขำยจำก  
กำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบญัชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิม่ขึ้น  
ตำมสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

ถ้ำสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืยงัคงมี
กำรควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงัก ำ ไร
หรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 

เมื่อกลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน  
ที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรม  
ของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถือครอง  
ทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม, กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 
 

รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออก ก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิ  
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกับบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกตัดออกตำมสัดส่วนที่กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสีย  
ในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออกเช่นเดยีวกนั 
ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

4.2 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 
 

งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกุลเงินที่ใช้น ำเสนอ 
งบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

รายการและยอดคงเหลอื 
 

รำยกำรที่เป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 
เกดิรำยกำรหรอืวนัทีต่รีำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกดิจำกกำรรบัหรอื
จ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอื
ขำดทุน 
 

เมื่อมีกำรรบัรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ป ระกอบ 
ของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรือขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงขำ้ม  
กำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมด
ของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
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กลุ่มกจิการ 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิได้ถูกแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิ  
ทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืน 
เมื่อทวงถำม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ และเงนิเบกิเกนิบญัชี 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

4.4 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้
ในกรณีที่เป็นรำยกำรที่มอีงค์ประกอบด้ำนกำรจดัหำเงนิที่มีนัยส ำคญั กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนั 
ของสิง่ตอบแทน และจะวดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสด
ตำมสญัญำ 
 

4.5 ต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์
 
ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์แสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ  ต้นทุน 
กำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย์ประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ต้นทุนในกำรพฒันำโครงกำร ต้นทุนในกำรก่อสร้ำงอำคำร
โรงงำนอุตสำหกรรมส ำเรจ็รูป ต้นทุนในกำรก่อสร้ำงอำคำรชุด ต้นทุนทำงกำรเงนิจำกกำรกู้ยมืเพื่อใชใ้นกำรพฒันำ
โครงกำรก่อสรำ้งอำคำรโรงงำนอุตสำหกรรมส ำเรจ็รูป และก่อสรำ้งอำคำรชุด เงนิมดัจ ำค่ำทีด่นิ และเงนิจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำก่อสรำ้ง และจะโอนเป็นตน้ทุนขำยเมื่อมกีำรขำยหรอืมรีำยไดจ้ำกโครงกำรดงักล่ำว 
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4.6 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
การจดัประเภท 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดล
ธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็น SPPI หรอืไม่ 
ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม )ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (และ  
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลอืก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงนิลงทุน  
ในตรำสำรทุน ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมลูค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้ 
 
การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็น
วนัที่กลุ่มกิจกำรเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรือขำยสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกิจกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงินออก 
เมื่อสทิธใินกำรไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิน้สุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิกำรไดโ้อนควำมเสีย่งและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 
การวดัมลูค่า 
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมบวกต้นทุนกำรท ำรำยกำร
ซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรได้มำซึ่งสินทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วย FVPL กลุ่มกิจกำร 
จะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะพจิำรณำสินทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำ  
เขำ้เงือ่นไขของกำรเป็น SPPI หรอืไม่ 
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ตราสารหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วย

เงินต้นและดอกเบี้ยเท่ำนั ้น จะวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย และรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกสินทรัพย์ 
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรำยกำรรำยได้อื่น  ก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้น 
จำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่นพรอ้มกบัก ำไร/ขำดทุน
จำกอตัรำแลกเปลีย่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

• FVOCI - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบดว้ยเงนิ
ตน้และดอกเบีย้เท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมลูค่ำดว้ย FVOCI และรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำของสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้ 1) รำยกำรขำดทุน/ก ำไรจำกกำรดอ้ยค่ำ 2) รำยไดด้อกเบี้ยที่
ค ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  เมื่v
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น
จะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขำ้ก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงในรำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)อื่น  รำยไดด้อกเบีย้จะแสดงใน
รำยกำรรำยไดอ้ื่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• FVPL - กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย

หรอื FVOCI ขำ้งตน้ ดว้ย FVPL โดยก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน
และแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไร/(ขำดทุน)อื่นในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 

 
ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำตรำสำรทุนดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเลอืกรบัรูก้ ำไร/ขำดทุนจำกมลูค่ำยุตธิรรมใน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไร/ขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรอื
ขำดทุนเมื่อมกีำรตดัรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงินปันผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธไิด้รบัเงนิปันผลนัน้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอืน่
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
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ขำดทุน/กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะแสดงรวมอยู่ในกำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม 
 
กลุ่มกิจกำรแสดงเงนิลงทุนในหน่วยทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ที่จดทะเบยีนและจดัตัง้ในประเทศไทย  
ซึ่งมกีำรจ่ำยปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ของแต่ละรอบระยะเวลำ
รำยงำน เป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุน ตำมค ำชี้แจง ของสภำวิชำชพีบญัช ีณ วนัที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เรื่อง  
กำรตีควำมเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์ หน่วยทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์  
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน และหน่วยทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีจ่ดทะเบยีนและจดัตัง้
ในประเทศไทย  กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนดงักล่ำวดว้ย FVOCI 
 
อนุพนัธท์างการเงนิและกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูอ้นุพนัธ์ทำงกำรเงนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ยกเวน้สญัญำอนุพนัธ์ทีใ่ชก้ำรบญัชี
ป้องกนัควำมเสี่ยง ซึ่งรบัรู้ก ำไรหรอืขำดทุนส่วนที่มปีระสทิธผิลของอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิเขำ้ในองค์ประกอบอื่นของ  
ส่วนของเจ้ำของ และรบัรู้ก ำไรหรือขำดทุนส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลของอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเข้ำในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็ 
 
การดอ้ยค่า 
 
กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอีย่ำงงำ่ย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ สนิทรพัยท์ี่
เกิดจำกสญัญำ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ ตำมประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดติตลอดอำยุของสนิทรพัย์ดงักล่ำว
ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูลู้กหนี้กำรคำ้ สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ และลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำ 
 
ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้และสนิทรพัย์ทีเ่กดิจำกสญัญำตำม
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ ทัง้นี้เนื่องจำกสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำก
สญัญำนัน้เป็นงำนที่ส่งมอบแต่ยงัไม่ได้เรียกเก็บซึ่งมีลกัษณะควำมเสี่ยงใกล้เคยีงกับลูกหนี้ส ำหรบัสญัญำประเภท
เดียวกัน ผู้บริหำรจึงได้ใช้อัตรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตของลูกหนี้กับสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำที่เกี่ยวข้องด้วย  
อตัรำขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้พจิำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ขอ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติจำก
ประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนำคตทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลูกหนี้ 
 
ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรทัว่ไป (General 
approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ซึง่ก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนที่
คำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมี
นัยส ำคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำร
เพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะ
เกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
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กลุ่มกิจกำรพจิำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยพจิำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำ
ประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดตี  โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุน
ดำ้นเครดติถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไมไ่ดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั) 
โดยจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิสด  
ซึง่กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญำ  
 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัถ่วงน ้ำหนักตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูค่ำเงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มูลสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัที่รำยงำน เกี่ยวกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั 

และกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน  โดยแสดงรวมอยู่ในรำยกำร
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 

4.7 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย 
 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที่จะจ ำหน่ำย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อขำยเมื่อมูลค่ำ  
ตำมบญัชทีีจ่ะไดร้บัคนืส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก สนิทรพัย์
ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ทีจ่ะจ ำหน่ำย) นัน้จะวดัมูลค่ำดว้ยจ ำนวนทีต่ ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชกีบัมูลค่ำ
ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 
นอกจำกนี้กลุ่มกิจกำรจะจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย  
ซึ่งประกอบด้วยสิทธิกำรเช่ำ รำยได้จำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรอกำรตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
ไปเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขำย และเงนิกู้ระยะยำว ดอกเบี้ยคำ้งจ่ำย เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว 
และค่ำใชจ้่ำยจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรอกำรตดับญัช ีไปเป็นหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัย์ทีจ่ดัประเภทที่
ถอืไวเ้พื่อขำย เน่ืองจำกรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งจ ำหน่ำยออกไปเมื่อสนิทรพัยด์งักล่ำวมกีำรขำยออกไป 
 

4.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกิจกำรคอือสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได ้
ค่ำเช่ำในระยะยำวหรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมูลค่ำของสนิทรพัย์ และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร รวมถงึ
อสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งหรอืพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกู้ยมื 
หลังจำกกำรรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม  
และค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
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กลุ่มกจิกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยก์ต็่อเมื่อมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่ที่กลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั ้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน กลุ่มกจิกำรจะตดัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 

ที่ดินไม่มีกำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอื่นๆ จะค ำนวณตำมวิธีเส้นตรง  
เพื่อทีปั่นส่วนรำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์เท่ำกบัมลูค่ำคงเหลอื หรอืวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำ
ระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ ดงัต่อไปนี้ 

จ ำนวนปี 
สทิธกิำรใชท้ีด่นิ 8 - 31 ปี 
อำคำรและคลงัสนิคำ้ 30 - 40 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 5 - 25 ปี 
ระบบสำธำรณูปโภค 10 ปี 
 

4.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
เชงิเศรษฐกจิในอนำคต มลูค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่นๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 

ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์อื่นค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่วนรำคำทุน 
ตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์เท่ำกบัมูลค่ำคงเหลอื หรอืวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัย์
และระยะเวลำกำรเช่ำส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ดงัต่อไปนี้ 

จ ำนวนปี 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 3 - 30 ปี 
ระบบสำธำรณูปโภค 3 - 40 ปี 
เครื่องใชส้ ำนักงำน 2 - 5 ปี 
เครื่องมอืเครื่องใชค้ลงัสนิคำ้ 5 ปี 
ยำนพำหนะ 2 - 5 ปี 
สนิทรพัยใ์หเ้ช่ำ 1 - 5 ปี 
 

กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมำะสมทุกสิน้รอบ
รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บั
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์กับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์  และจะรับรู้บัญชีผลก ำไรหรือขำดทุนสุทธิในก ำไร 
หรอืขำดทุน 
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4.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
สิทธิในกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำ (Exclusive right) ให้แก่ลูกค้ำที่อยู่ในกลุ่มนิคมอุตสำหกรรม ซึ่งได้มำจำกกำรซื้อธุรกิจ  
จะรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ ค่ำสิทธิในกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำที่อำยุกำรใช้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน  
จะไม่มกีำรตรีำคำเพิม่ แต่จะมกีำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี และปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยค่ำเกดิขึน้ (ถำ้ม)ี 
 

4.11 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ 
ทีบ่่งชีว้่ำค่ำควำมนิยมอำจจะดอ้ยค่ำ โดยค่ำควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยค่ำสะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสด  
หรอืกลุ่มของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยม
ดงักล่ำวขึ้น โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วย  
ทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีก่ลุ่มกจิกำรทีใ่ชใ้นกำรประเมนิค่ำควำมนิยมเพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิกำร 
 

4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้
 
เมื่อมเีหตุให้เชื่อได้ว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดตีได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำร 
ดอ้ยค่ำส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
 

4.13 สญัญำเช่ำ 
 
สญัญาเช่า - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิ  
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ 
กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัย์สทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำ
กำรเช่ำ 
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กลุ่มกิจกำรปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำที่เป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำ  
ทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของ
สญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ ยกเวน้สญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัยซ์ึง่กลุ่มกจิกำรเป็น
ผู้เช่ำ โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญำ และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบ  
ทีเ่ป็นกำรเช่ำเท่ำนัน้ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจบุนัของ
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ ดงันี้ 
• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเน้ือหำ) สุทธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำร 
มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งตน้ดว้ยอตัรำดอกเบีย้โดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัย์  
ทีม่มีลูค่ำใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
กลุ่มกิจกำรมีสัญญำเช่ำซึ่งก ำหนดค่ำเช่ำจ่ำยผนัแปรตำมดัชนีหรืออัตรำ ซึ่งยังไม่รวมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำหนี้สิน 
ตำมสญัญำเช่ำจนกระทัง่ดชันีหรืออตัรำนัน้มผีลต่อกำรจ่ำยช ำระ กลุ่มกิจกำรปรบัปรุงหนี้สินตำมสญัญำเช่ำไปยงั
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีเ่กีย่วขอ้งเมื่อกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำดงักล่ำวเปลีย่นแปลงไป 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
สินทรพัย์สิทธกิำรใช้แสดงรวมในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ยกเว้นสินทรพัย์สิทธิกำรใช้ที่เป็นไปตำมค ำนิยำมของ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ซึง่จะแสดงรวมในอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 
 
ค่ำเช่ำที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำระยะสัน้และสัญญำเช่ำสินทรัพย์ที่มีมูลค่ำต ่ำจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำม วิธีเส้นตรง  
สญัญำเช่ำระยะสัน้คอืสญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 

 

28 

สญัญาเช่า - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 
สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ
ทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็น
รำยไดท้ำงกำรเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธิซึง่สะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในกำรวดั
มลูค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรู้ด้วยวธิี เส้นตรงตลอด
ช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ กลุ่มกจิกำรตอ้งรวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จำกกำรไดม้ำซึง่สญัญำเชำ่ด ำเนินงำนในมลูคำ่
ตำมบญัชขีองสนิทรพัย์อ้ำงอิง และรบัรู้ต้นทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใชเ้กณฑ์เดยีวกนักบั
รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย์ 
 

4.14 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
การจดัประเภท 
 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
• หำกกลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักิจกำรอื่น 

โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดได้นัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะ 
จดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำร
เองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที่ 

• หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได ้เครื่องมอื
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีก  
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
การวดัมลูค่า 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สิน  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
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การตดัรายการและการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญา 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแล้ว หรอืไดม้กีำรยกเลกิ
ไป หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกิจกำรจะต้องพจิำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมลูค่ำตำมบญัชี
ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส่้วนต่ำงในรำยกำรก ำไรขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงือ่นไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคดิลดกระแสเงินสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดมิ (Original 
effective interest rate) ของหนี้สินทำงกำรเงินนัน้ และรับรู้ส่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนอื่นในก ำไรหรือ
ขำดทุน 
 

4.15 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 
ต้นทุนกำรกู้ยมืของเงนิกู้ยมืทีกู่้มำโดยทัว่ไปและทีกู่้มำเป็นกำรเฉพำะทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรได้มำ กำรก่อสรำ้ง 
หรือกำรผลิตสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไข ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรพัย์ หักด้วยรำยได้จำก 
กำรลงทุนที่เกิดจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืที่กู้มำโดยเฉพำะ กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยืมเป็นรำคำทุนของสินทรพัย์สิ้นสุดลง  
เมื่อกำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงือ่นไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้ม
ทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่นๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

4.16 รำยได้รอกำรตดับญัชี 
 
เงินรับจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ให้แก่ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ แต่ยังไม่รับรู้รำยได้เนื่องจำก  
กลุ่มกจิกำรไดต้กลงรบัประกนัรำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบรกิำรขัน้ต ่ำส ำหรบัอสงัหำรมิทรพัย์ทีย่งัไม่มผีู้เช่ำเป็นระยะเวลำ
ตัง้แต่ 1  - 25 ปี และรบัประกนัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขัน้ต ่ำส ำหรบัโครงกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นระยะเวลำตัง้แต่ 6  - 9 ปี 
โดยจะรบัรูร้ำยไดต้ำมมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดคดิลดทีต่อ้งช ำระใหแ้ก่ทรสัตด์งักล่ำว 
 
เงนิรบัจำกกำรใหส้ทิธกิำรเช่ำทีด่นิแก่ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์โดยมรีะยะเวลำเช่ำ 30 ปีและสทิธใินกำร
ต่ออำยุสัญญำเช่ำอีก 30 ปีรวมเป็น 60 ปี โดยจะรับรู้รำยได้ตำมมูลค่ำปัจจุบนัตำมงวดของกำรรับรู้รำยได้เป็น 
รำยเดอืน 
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4.17 ภำษีเงินได้ปีปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีประกอบดว้ยภำษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษีเงนิไดจ้ะรบัรู้
ในงบก ำไรขำดทุน ยกเว้นส่วนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ร ับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรำยกำร  
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ 
 
ภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนั 
 
ภำษีเงินได้ของปีปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มีผลบงัคบัใช้อยู่หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ  
จะมผีลบงัคบัใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผู้บรหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี  
เป็นงวดๆ ในกรณีทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษไีปปฏบิตัขิ ึน้อยูก่บักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษทีี่
เหมำะสมจำกจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเก็บภำษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชี  
ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
• กำรรับรู้เริ่มแรกของรำยกำรสินทรพัย์หรือรำยกำรหนี้สินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มี

ผลกระทบต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
• ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคมุ

จงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ
จะไม่เกดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดังกล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี
ทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษเีพยีงพอ 
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำม
กฎหมำยที่จะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของ ปีปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้ สินภำษีเงินได้ของ ปีปัจจุบัน และ 
ทัง้สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัเกีย่วขอ้งกบัภำษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษหีน่วยงำน
เดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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4.18 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือนหลังจำกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัชี รบัรู้ตำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำร  
จะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 
โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยสมทบให้กบักองทุนกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี กลุ่มกิจกำรไม่มภีำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยช ำระเพิม่เตมิ 
เมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ 
 
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ โดยมกั
ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้  
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตัรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น  
และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

4.19 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงทีจ่ดัท ำไว ้อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์  
ในอดตีซึง่กำรช ำระภำระผกูพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยำกรออกไป และ
ประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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4.20 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรออกหุน้ใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกั
ในส่วนของเจำ้ของ 
 

4.21 กำรรบัรู้รำยได ้
 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ีเ่กดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่นๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำร
ใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษมีลูค่ำเพิม่ซึง่กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะ
ไดร้บัช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำที่มีหลำยองค์ประกอบที่กลุ่มกิจกำรจะต้องส่งมอบสินค้ำหรือให้บริกำรหลำยประเภท กลุ่มกิจกำร  
ต้องแยกเป็นแต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิที่แยกต่ำงหำกจำกกัน และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำว 
ไปยังแต่ละภำระที่ต้องปฏิบัติตำมสัดส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรือประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ  
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
 
การใหเ้ช่าและบรกิาร 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกสญัญำให้เช่ำและบริกำรที่มีลกัษณะกำรให้บริกำรแบบต่อเนื่องตำมวิธีเส้นตรงตลอด
ระยะเวลำของสญัญำ โดยทีไ่ม่ไดค้ ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
การขายอสงัหารมิทรพัย ์
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยได้จำกกำรพฒันำและขำยอสงัหำริมทรพัย์เมื่อโอนกำรควบคุมในอสงัหำรมิทรพัย์ให้แก่ลูกค้ำ 
โดยทัว่ไปแลว้ กลุ่มกจิกำรไม่มทีำงเลอืกในกำรน ำอสงัหำรมิทรพัย์ดงักล่ำวไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นตำมขอ้จ ำกดัของ
สญัญำ แต่เน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธทิีส่ำมำรถบงัคบัใหลู้กคำ้จ่ำยช ำระจนกว่ำจะมกีำรโอนกรรมสทิธิต์ำมกฎหมำย
ใหแ้ก่ลูกคำ้ ดงันัน้ กลุ่มกจิกำรจงึรบัรูร้ำยไดเ้มื่อกำรโอนกรรมสทิธิต์ำมกฎหมำยใหแ้ก่ลูกคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดต้ำมรำคำซื้อขำยทีต่กลงกนัในสญัญำ โดยปกต ิกลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดเ้มื่อมกีำรโอนกรรมสิทธิ ์
ตำมกฎหมำย แต่ในบำงกรณีซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อยอำจมกีำรตกลงเลื่อนระยะเวลำกำรช ำระเงินออกไปเป็นระยะเวลำ  
ไม่เกนิ 12 เดอืน กลุ่มกจิกำรจงึไม่ปรบัปรุงรำคำของรำยกำรส ำหรบัผลกระทบเรื่ององคป์ระกอบกำรจดัหำเงนิ 
 
การขายสนิคา้ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้เมื่อกลุ่มกจิกำรขำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้  
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรปฏบิตัติำมภำระทีต่้องปฏบิตัติำมสญัญำ 
ก่อนทีจ่ะรบัช ำระหรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำ 
 

กลุ่มกิจกำรรบัรู้หนี้สนิที่เกิดจำกสญัญำเมื่อได้รบัช ำระจำกลูกค้ำหรอืถึงก ำหนดช ำระตำมสญัญำก่อนที่กลุ่มกิจกำร  
จะปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 

กลุ่มกิจกำรจะแสดงยอดสุทธหินี้สินที่เกิดจำกสญัญำหลงัจำกหกักลบกับสินทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำนัน้ๆ  ในแต่ละ
สญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ 
 

สิง่ตอบแทนทีจ่่ายใหก้บัลูกคา้ 
 

สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยใหก้บัลูกคำ้หรอืจ่ำยในนำมของลูกคำ้แก่บุคคลหรอืกจิกำรอื่น รวมถงึส่วนลดหรอืเงนิคนืในอนำคต 
จะรับรู้เป็นรำยกำรหกัจำกรำยได้ เว้นแต่กำรจ่ำยสิ่งตอบแทนนัน้เป็นกำรจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสินค้ำหรือบริกำร  
แยกต่ำงหำก 
 

องคป์ระกอบของการจดัหาเงนิ 
 

กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะไม่มกีำรท ำสญัญำซึ่งระยะเวลำระหว่ำงกำรโอนสินค้ำหรอืบรกิำรตำมสญัญำไปยงัลูกค้ำและ 
กำรช ำระเงินของลูกค้ำจะไม่เกินหนึ่งปี ดังนัน้กลุ่มกิจกำรไม่ได้ปรับปรุงรำคำของรำยกำรด้วยมูลค่ำของเงิน  
(Time value of money) 
 

รายไดด้อกเบี้ย 
 

รำยได้ดอกเบี้ยรบัรู้ตำมเกณฑ์สดัส่วนของเวลำ โดยพจิำรณำจำกอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิของช่วงเวลำจนถงึวนัครบ
อำยุและพจิำรณำจำกจ ำนวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสี ำหรบักำรบนัทกึคำ้งรบัของบรษิทั 
 
รายไดเ้งนิปันผล 
 

รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อเกดิสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 

4.22 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

เงินปันผลที่จ่ำยไปยงัผู้ถือหุ้นของกิจกำรจะรบัรู้เป็นหนี้สินในงบกำรเงินเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลได้รบั  
กำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

4.23 อนุพนัธแ์ละกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 
 

กลุ่มกจิกำร บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ของกลุ่มกจิกำรรบัรูอ้นุพนัธท์ำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม และรบัรูผ้ลของกำร
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุตธิรรมเขำ้ก ำไรขำดทุน ยกเวน้สญัญำอนุพนัธ์ทีใ่ชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง ซึ่งรบัรูก้ ำไร
หรอืขำดทุนส่วนทีม่ปีระสทิธผิลของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิเขำ้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ และรบัรูก้ ำไรหรอื
ขำดทุนส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธผิลของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิเขำ้ในก ำไรหรอืขำดทุน 
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5 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

5.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน ซึ่งได้แก่  ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอตัรำ
แลกเปลีย่น ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้น
สภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงของกลุ่มกิจกำรจงึมุ่งเน้นไปยงัควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและบริหำร
จดักำรเพื่อลดผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ กลุ่มกิจกำรจงึใชอ้นุพนัธ์เพื่อป้องกนัควำม
เสีย่งบำงประกำรทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
กลุ่มกจิกำรมส่ีวนงำนบรหิำรกำรเงนิในกำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยนโยบำยของกลุ่มกจิกำรรวมถงึนโยบำยควำมเสีย่ง
ในดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ ควำมเสีย่งจำก
รำคำ ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง ทัง้นี้ หลกักำรในกำรป้องกันควำมเสีย่งจะเป็นไป
ตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรกลุ่มกจิกำรอนุมตัิ เพื่อสื่อสำรและใชเ้ป็นเครื่องมอืในกำรควบคุมส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิ
ในทุกกจิกำรของกลุ่มกจิกำร 
 

5.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 
 
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
เนื่องจำกบรษิัทร่วมประกอบธุรกิจหลกัในกำรผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำซึ่งมแีหล่งเงนิกู้ยมืบำงส่วนอยู่ในสกุล  
เงินต่ำงประเทศ กลุ่มกิจกำรจงึมคีวำมเสี่ยงในรำยกำรส่วนแบ่งก ำไรของบรษิัทร่วมจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำ
ต่ำงประเทศอนัเกี่ยวเนื่องมำจำกกำรกูย้มืเงนิดงักล่ำว บริษทัร่วมมแีนวทำงบรหิำรควำมเสีย่งโดยพจิำรณำกำรเขำ้ท ำ
สญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศตำม
ควำมเหมำะสม 
 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบี้ยทีเ่กดิจำกเงนิกู้ยมืและหุน้กู้ในอตัรำดอกเบี้ยคงทีแ่ละลอยตวั กลุ่มกจิกำร 
ไม่มสีนิทรพัยท์ีต่อ้งอำ้งองิอตัรำดอกเบีย้อย่ำงมนีัยส ำคญั 
 
ธุรกรรมทัง้หมดที่ใช้อนุพนัธ์ด้ำนอตัรำดอกเบี้ยต้องได้รบัอนุมตัิจำกผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิก่อนเข้ำท ำรำยกำร  
กลุ่มกจิกำรใชส้ญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเสีย่งกระแสเงนิสดของจ ำนวนเงนิดอกเบีย้ที่
จะต้องจ่ำยในอนำคตและตกลงกบัคู่สญัญำทีจ่ะแลกเปลี่ยนผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงนิตำมดอกเบี้ยคงทีก่บัตำมอตัรำ
ดอกเบีย้ลอยตวั โดยอำ้งองิจำกจ ำนวนฐำนทีใ่ชเ้ป็นเกณฑค์ ำนวณเงนิตน้ตำมทีต่กลงกนัไว้ 
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ความเสีย่งดา้นราคา 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกรำคำของหลักทรพัย์ของเงินลงทุนในกองทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ที ่
วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
 

5.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 
การบรหิารความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสีย่ง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำร สถำบนักำรเงนิ และ
ผูอ้อกตรำสำรอื่น กลุ่มกจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิหรอืผูอ้อกตรำสำรทีก่ลุ่มกจิกำรประเมนิว่ำมคีวำม
น่ำเชื่อถอื  
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกับลูกค้ำ กลุ่มกิจกำรจะยึดกำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่เป็นอิสระ   
ในกรณีทีไ่ม่มกีำรจดัอนัดบัไว้ กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกฐำนะ
ทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรใหว้งเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิดงักล่ำวซึ่ง
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรกลุ่มกิจกำร ทัง้นี้ ผู้บรหิำรในสำยงำนที่เกี่ยวขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำร
ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรกระจุกตวัของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่ป็นสำระส ำคญั ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระจุกตวัจำกลูกคำ้แต่ละรำย 
หรอืกำรกระจุกตวัในอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง 
 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีต่อ้งมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
• สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 
• เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
• เงนิลงทุนในกองทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ 
 
แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดซึ่งเข้ำเงื่อนไขกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำภำยใต้   
TFRS 9 แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส ำคญั 
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5.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอื กำรมเีงนิสด หลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด และ
กำรมแีหล่งเงนิทุนทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ด้จำกวงเงนิดำ้นสนิเชื่อที่เพยีงพอต่อกำรช ำระภำระผูกพนัเมื่อถงึก ำหนดช ำระ  
และเพยีงพอต่อกำรปิดสถำนะ 
 
จำกลักษณะของกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจกำรซึ่งเป็นธุรกิจที่มีควำมยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ  
ส่วนงำนบริหำรกำรเงินของกลุ่มกิจกำรได้คงไว้ซึ่งควำมยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยกำรคงไว้ซึ่งวงเงินสินเชื่อ 
ทีเ่พยีงพอ 
 
ผู้บริหำรได้พิจำรณำประมำณกำรกระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพิจำรณำจำก ก) เงินส ำรอง
หมุนเวียน (จำกวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด นอกเหนือจำกนี้   
กลุ่มกิจกำรยงัได้ท ำกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่ำงๆ พจิำรณำสนิทรพัย์ที่มสีภำพคล่องสูงและ
อตัรำส่วนสภำพคล่องตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงนิ 
 
การจดัการดา้นการจดัหาเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

หมดอำยุภำยในหน่ึงปี     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 25 25 - - 
ตัว๋เงนิสนิเชื่อ 10,240 11,979 8,000 10,050 
เงนิกูย้มืธนำคำร 1,000 1,800 - - 

หมดอำยุเกินกว่ำหน่ึงปี     
เงนิกูย้มืธนำคำร 700 1,810 - 910 

รวม 11,965 15,614 8,000 10,960 
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วนัครบก าหนดของหนี้สนิทางการเงนิ 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึหนี้สนิทำงกำรเงนิทีจ่ดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ  ซึ่งแสดงดว้ย
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืนจะเท่ำกบัมลูค่ำ
ตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเน่ืองกำรกำรคดิลดไม่มนีัยส ำคญั 
 
 งบกำรเงินรวม 
 เม่ือเรียก

ช ำระ 
ภำยใน  

1 ปี 
 

1-5 ปี 
มำกกว่ำ  

5 ปี 
 

รวม 
มูลค่ำตำม

บญัชี 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565       
เงนิกูร้ะยะสัน้ - 1,610 - - 1,610 1,600 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,593 - - - 1,593 1,593 
เงนิกูร้ะยะยำว - 3,273 2,914 - 6,187 5,898 
หุน้กู้ - 9,242 24,357 1,622 35,221 32,693 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 53 155 796 1,004 380 
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว - 22 124 9 155 155 
รวม 1,593 14,200 27,550 2,427 45,770 42,319 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564       
เงนิกูร้ะยะสัน้ - 2,997 - - 2,997 2,997 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,507 - - - 1,507 1,507 
เงนิกูร้ะยะยำว - 6,599 1,857 - 8,456 8,268 

หุน้กู้ - 8,722 20,663 1,671 31,056 27,149 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 52 145 679 876 368 
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว - 60 78 15 153 153 
รวม 1,507 18,430 22,743 2,365 45,045 40,442 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เม่ือเรียก

ช ำระ 
ภำยใน  

1 ปี 
 

1-5 ปี 
มำกกว่ำ  

5 ปี 
 

รวม 
มูลค่ำ 

ตำมบญัชี 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 163 - - - 163 163 
เงนิกู้ระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 744 - - - 744 744 
เงนิกูร้ะยะยำว - 1,507 1,218 - 2,725 2,600 
หุน้กู้ - 6,120 16,046 - 22,166 20,794 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 8 27 231 266 105 
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว - - 24 - 24 24 
รวม 907 7,635 17,315 231 26,088 24,430 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564       
เงนิกูร้ะยะสัน้ - 1,997 - - 1,997 1,997 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 80 - - - 80 80 
เงนิกู้ระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 846 - - - 846 846 
เงนิกูร้ะยะยำว - 1,813 1,035 - 2,848 2,790 
หุน้กู้ - 6,257 14,056 - 20,313 18,048 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 3 7 10 20 19 
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว - 3 15 6 24 24 
รวม 926 10,073 15,113 16 26,128 23,804 

 
5.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 

 
5.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรส่วนของทุน คอื 
• กำรรกัษำไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เพื่อทีจ่ะสำมำรถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่นๆ และ 
• กำรรกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดเพื่อลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
กำรทีจ่ะรกัษำหรอืปรบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิกำรอำจตอ้งปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุนใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้ ออกหุน้ใหม่ หรอืขำยสนิทรพัยเ์พื่อลดภำระหนี้สนิ 
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เช่นเดยีวกบักจิกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิกำรพจิำรณำระดบัเงนิทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอตัรำส่วนหนี้สนิ
ต่อทุน กลยุทธ์ของกลุ่มกิจกำรคือกำรรกัษำอตัรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ( Interest 
bearing debt to equity: IBD/E ratio) ทีไ่ม่เกนิ 2.5 : 1 รวมทัง้ กำรคงไวซ้ึ่งอนัดบัเครดติทีร่ะดบั A- ทัง้นี้ อนัดบัเครดติ
ของกลุ่มกจิกำรยงัคงเดมิ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน 1.42 : 1 1.43 : 1 1.24 : 1 1.17 : 1 
 
การคงไวซ้ึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงนิกู้ 
 
ภำยใตเ้งือ่นไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนทำงกำรเงนิดงันี้  
• อตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน (Debt to equity Ratio) ทีไ่ม่เกนิ 2.5 : 1 
• อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ( Interest bearing debt to equity: IBD/E ratio)  

ทีไ่ม่เกนิ 2.5 : 1 
 
กลุ่มกจิกำรสำมำรถคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนทำงกำรเงนิตลอดรอบระยะเวลำรำยงำน ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
• อตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน (Debt to equity Ratio)  เท่ำกบั 1.42 : 1 (พ.ศ. 2564 : 1.43 : 1) 
• อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้รวม (Interest bearing debt to equity: IBD/E ratio) เท่ำกบั 

1.13 : 1 (พ.ศ. 2564 : 1.14 :1) 
 

6 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและตราสารอนุพนัธ์ 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ซึ่งไม่มกีำรซื้อขำยในตลำดซื้อขำยคล่องวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรเลอืกวธิกีำรและตัง้ขอ้สมมตฐิำนซึ่งส่วนใหญ่อ้ำงองิจำกสถำนะของตลำดทีม่อียู่ ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลำรำยงำน 
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การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 
มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำยุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนในกำร
จ ำหน่ำย กำรค ำนวณน้ีใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดซึง่อำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึง่ไดร้บั
อนุมตัจิำกผูบ้รหิำร 
 
กระแสเงนิสดหลงัจำกปีที ่5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 17 อตัรำกำร
เติบโตดงักล่ำวสอดคล้องกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเติบโตทีร่วมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอุตสำหกรรม 
ของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานเมือ่เกษยีณอายุ 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิำนหลำยขอ้ ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชแ้ละผลกระทบ
จำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 23 
 
การก าหนดอายุสญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ ำใหเ้กดิสิง่จงูใจทำงเศรษฐกจิส ำหรบัผูเ้ช่ำ ในกำรใช้
สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืไม่ใชส้ทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเช่ำเพื่อก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรก ำหนด
อำยุสญัญำเช่ำกต็่อเมื่อสญัญำเช่ำนัน้มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเช่ำจะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส ำหรบักำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีสุ่ดคอืระยะสญัญำเช่ำในอดตี ค่ำใชจ้่ำย และสภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ 
 
สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำยำนพำหนะไม่ไดถู้กรวมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำร
พจิำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ และ/หรอื ข) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิตน้ทุนอย่ำงมสีำระส ำคญั 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมนิใหม่เมื่อกลุ่มกจิกำรใช ้ )หรอืไม่ใช้(  สทิธหิรอืกลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในกำรใช ้ )หรอืไม่ใชส้ทิธิ(
กำรประเมนิควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกิดขึน้เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ทีม่นีัยส ำคญัหรอืกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม 
ทีม่นีัยส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเช่ำและอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร 
 
การก าหนดอตัราการคดิลดของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำดงันี้ 
 
• ใช้ขอ้มูลที่กำรจดัหำเงนิทุนจำกบุคคลที่สำมของแต่ละกิจกำรที่เป็นผู้เช่ำและปรบัปรุงขอ้มูลที่ได้รบัให้สะท้อนกับกำร

เปลีย่นแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ช่ำหำกเป็นไปได้ 
• ปรบัปรุงสญัญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยุสญัญำเช่ำ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
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การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอำ้งองิจำกสมมตฐิำนทีเ่กีย่วกบัควำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้และอตัรำ
กำรขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิด กลุ่มกิจกำรใช้ดุลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมติฐำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลอืกปัจจยัที่ส่งผล  
ต่อกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำบนพืน้ฐำนของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิกำรและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้กำร
คำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชีว้่ำรำคำตำมบญัชีอำจสูงกว่ำ
มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืซึ่งค ำนวณดว้ยวธิีมลูค่ำยุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย ซึ่งต้องอำศยัดุลยพนิิจทีส่ ำคญัของ
ผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ประมำณกำรกระแสเงนิสด รวมถงึกำรใชอ้ตัรำคดิลดที่เหมำะสม  
ในกำรคดิลดกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำยุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย ประกอบดว้ยประมำณกำรรำคำขำยน ้ำ
ต่อลูกบำศกเ์มตร ประมำณกำรปรมิำณกำรจ ำหน่ำย ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน โครงสรำ้งเงนิทุน อตัรำกำรเตบิโต และอตัรำ
คดิลดทีส่ะทอ้นควำมเสีย่งของธุรกจิน ้ำและประเทศทีล่งทุน 
 

7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธ์ของกลุ่มกิจกำรซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมกำรบริหำรของกลุ่มกิจกำร ได้พิจำรณำ 
ผลประกอบกำรของกลุ่มกจิกำรตำมกลุ่มของผลติภณัฑ์และบรกิำร และเขตภูมศิำสตรจ์ ำนวน 7 ส่วนงำนทีร่ำยงำน 
 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธว์ดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้  อย่ำงไรกต็ำม
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิบำงส่วนจะไม่ถูกจดัสรรไปยงัส่วนงำนด ำเนินงำน เพรำะกลุ่มกจิกำรบรหิำรจดักำรในภำพรวม 
 
กลุ่มกจิกำรมรีำยไดจ้ำกลูกคำ้ 2 รำย (พ.ศ. 2564 : 1 รำย) ของส่วนงำนธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศ จ ำนวน 1,868.97 ล้ำนบำท 
และ 1,520.92 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2564 : 4,921.92 ลำ้นบำท) ทีม่มีลูค่ำรำยไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มกจิกำร 
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ขอ้มลูรำยไดแ้ละก ำไรตำมส่วนงำน มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2565 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธรุกิจ ธรุกิจ   ธรุกิจ    
 อสงัหำริมทรพัย ์ พลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 1,110,408,675 228,646,525 248,594,550 414,858,253 28,439,469 209,036 - 2,031,156,508 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 9,430,734,503 - - - 301,842,137 - - 9,732,576,640 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 923,216 97,948,474 1,855,851,995 5,789,050 - 4,767,157 - 1,965,279,892 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 10,542,066,394 326,594,999 2,104,446,545 420,647,303 330,281,606 4,976,193 - 13,729,013,040 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 3,075,835,891 104,390,555 660,143,199 240,588,704 125,452,700 (11,835,578) (39,813,644) 4,154,761,827 
รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) อื่น 945,522,505 118,636,375 6,253,802 100,170,872 (19,287,763) (1,176,090) 103,193,337 1,253,313,038 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (765,161,693) (229,648,966) (44,633,573) (10,087,669) - (76,651,628) - (1,126,183,529) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 442,331,926 357,410,313 (1,159,483) (3,900,797) - (209,403,008) - 585,278,951 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (476,678,745) (13,177,471) (32,380,679) 797,984 (23,809,416) (1,223,805) 767,729 (545,704,403) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปี 3,221,849,884 337,610,806 588,223,266 327,569,094 82,355,521 (300,290,109) 64,147,422 4,321,465,884 
ก ำไรส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคมุ        (275,593,668) 
ก ำไรส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่        4,045,872,216 
         
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมส่วนงำน 255,321,213 97,736,532 203,463,586 33,309,864 15,061,034 5,124,110 492,605 610,508,944 
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 พ.ศ. 2564 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธรุกิจ ธรุกิจ   ธรุกิจ    
 อสงัหำริมทรพัย ์ พลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 1,241,397,699 164,087,016 171,589,953 414,167,302 22,837,386 - - 2,014,079,356 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 6,315,923,154 - - - 223,428,298 - - 6,539,351,452 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 978,777 85,216,016 1,751,585,688 24,608,665 - 1,391,703 - 1,863,780,849 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 7,558,299,630 249,303,032 1,923,175,641 438,775,967 246,265,684 1,391,703 - 10,417,211,657 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 2,406,760,400 45,192,545 631,508,360 58,749,755 47,729,237 (7,682,460) (31,996,836) 3,150,261,001 
รำยไดอ้ื่น 780,408,497 76,722,667 2,754,356 50,634,542 2,978,365 13,833,236 294,278,279 1,221,609,942 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (775,893,202) (196,196,229) (65,926,665) (11,417,607) - (96,115,477) - (1,145,549,180) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 17,369,906 517,597,046 - (5,859,601) - (204,037,894) - 325,069,457 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (577,997,374) (3,073,313) (6,351,140) (76,453,270) (11,101,005) (2,856,858) (750,745) (678,583,705) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปี 1,850,648,227 440,242,716 561,984,911 15,653,819 39,606,597 (296,859,453) 261,530,698 2,872,807,515 
ก ำไรส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคมุ        (282,736,676) 
ก ำไรส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่        2,590,070,839 
         
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมส่วนงำน 271,425,816 75,752,898 188,058,365 67,453,011 14,435,292 2,370,644 494,440 619,990,466 
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ขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมส่วนงำน มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2565 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  
 ธรุกิจ    ธรุกิจ    
 อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจน ้ำ ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน         
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนตำมส่วนงำน 25,396,549,849 17,194,661,526 9,305,948,120 975,855,117 977,387,973 2,357,003,848 3,934,820 56,211,341,253 
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        4,254,271,116 
สนิทรพัยอ์ื่น         
   สนิทรพัยอ์ื่นตำมส่วนงำน 15,529,560,872 412,272,852 855,179,060 180,744,522 531,719,635 29,882,363 95,163,920 17,634,523,224 
   สนิทรพัยอ์ื่นทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        8,201,999,572 
รวมสนิทรพัย ์        86,302,135,165 
         
หนี้สนิตำมส่วนงำน 10,886,548,075 3,191,785,746 3,172,133,358 222,380,282 97,100,530 2,736,023,674 4,939,646 20,310,911,311 
หนี้สนิทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        30,379,417,662 
รวมหนี้สนิ        50,690,328,973 
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 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 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน         
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนตำมส่วนงำน 24,686,308,864 15,136,517,645 9,514,517,533 1,004,699,499 377,697,151 2,516,740,411 2,939,798 53,239,390,901 
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        4,250,274,712 
สนิทรพัยอ์ื่น         
   สนิทรพัยอ์ื่นตำมส่วนงำน 15,052,600,832 302,560,262 998,354,609 218,702,664 546,346,542 45,941,993 86,982,725 17,251,489,627 
   สนิทรพัยอ์ื่นทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        8,028,338,221 
รวมสนิทรพัย ์        82,769,493,461 
         
หนี้สนิตำมส่วนงำน 10,696,897,961 317,406,526 1,400,667,627 368,462,275 56,097,995 2,642,169,826 5,307,482 15,487,009,692 
หนี้สนิทีไ่ม่ไดปั้นส่วน        33,252,711,423 
รวมหนี้สนิ        48,739,721,115 
 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีแ่สดงขำ้งตน้น้ี หมำยถงึ สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนนอกเหนือจำกเครื่องมอืทำงกำรเงนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชี 
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8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิสดในมอื 5,150,899 7,582,235 573,926 534,459 
เงนิฝำกธนำคำรระยะสัน้ 7,142,926,429 3,565,166,863 2,157,512,088 923,407,720 
รวม 7,148,077,328 3,572,749,098 2,158,086,014 923,942,179 
 
เงนิฝำกธนำคำรมอีตัรำดอกเบีย้ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
เงนิฝำกธนำคำรระยะสัน้ 0.05 - 0.40 0.05 - 0.40 0.05 - 0.40 0.05 - 0.40 
 

9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ 247,201,146 242,147,353 3,439,142 8,957,966 
ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุ 31) 26,542,341 24,348,233 2,244,766 1,130,588 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ (7,371,202) (14,201,572) (11,282) (1,453,230) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 266,372,285 252,294,014 5,672,626 8,635,324 
ลูกหนี้อื่นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 31) 13,383,368 8,265,547 335,242,551 185,197,192 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 64,170,206 38,787,903 10,949,188 8,904,267 
รำยไดค้ำ้งรบั 188,225,702 84,844,874 97,529 786,364 
อื่นๆ 27,053,312 51,276,255 402,467 1,690,082 
รวม 559,204,873 435,468,593 352,364,361 205,213,229 
 
ลกัษณะของลูกหนี้กำรคำ้เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน มลูค่ำยุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัชี 
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การดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้ 
 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติของลูกหนี้กำรคำ้ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ลูกหน้ีกำรค้ำ

และลูกหน้ี
กิจกำรท่ี

เก่ียวข้องกนั 

ค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิต 

ลูกหน้ีกำรค้ำ
และลูกหน้ี
กิจกำรท่ี

เก่ียวข้องกนั 

ค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิต 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 237,684,470 (498,083) 197,764,358 (68,771) 
เกนิก ำหนดช ำระ     

ไม่เกนิ 3 เดอืน 29,026,346 (1,075,181) 53,994,707 (894,901) 
3 - 6 เดอืน 2,547,693 (1,421,885) 385,308 (145,638) 
6 - 12 เดอืน 895,193 (830,137) 1,779,771 (1,406,589) 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 3,589,785 (3,545,916) 12,571,442 (11,685,673) 

รวม 273,743,487 (7,371,202) 266,495,586 (14,201,572) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ลูกหน้ีกำรค้ำ

และลูกหน้ี
กิจกำรท่ี

เก่ียวข้องกนั 

ค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิต 

ลูกหน้ีกำรค้ำ
และลูกหน้ี
กิจกำรท่ี

เก่ียวข้องกนั 

ค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิต 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 5,461,040 (6,529) 3,984,043 (9,726) 
เกนิก ำหนดช ำระ     

ไม่เกนิ 3 เดอืน 222,868 (4,753) 4,281,956 (16,692) 
3 - 6 เดอืน - - 36,094 (2,317) 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน - - 1,786,461 (1,424,495) 

รวม 5,683,908 (11,282) 10,088,554 (1,453,230) 
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รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรบัลูกหนี้ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดตน้ปี 14,201,572 22,869,740 1,453,230 4,107,145 
รบัรูค้่ำเผื่อ (กลบัรำยกำร) ผลขำดทุนใน 
ก ำไรหรอืขำดทุน (6,830,370) (8,668,168) (1,441,948) (2,653,915) 
ยอดสิน้ปี 7,371,202 14,201,572 11,282 1,453,230 
 

10 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมเีครื่องมอืทำงกำรเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัย ์     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 7,148,077,328 3,572,749,098 2,158,086,014 923,942,179 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ 489,577,004 362,897,631 341,415,173 195,287,753 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 267,600,000 330,327,207 7,291,850,000 7,224,800,000 
เงนิฝำกประจ ำ 20,851,865 817,935 - - 

     
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุน     
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่มอ่ยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด 730,099,695 917,932,874 - - 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น     
เงนิลงทุนในกองทรสัต์เพือ่กำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ 6,524,880,934 7,255,057,790 5,463,315,571 6,114,145,976 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
เงนิใหกู้ร้ะยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 247,050,552 268,090,552 - - 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 133,026,584 161,275,577 19,425,117 19,149,087 
เงนิมดัจ ำจ่ำย 52,277,685 6,991,635 - - 
เงนิค ้ำประกนั 6,749,428 5,122,975 - - 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หน้ีสิน     
หน้ีสินหมุนเวียน     
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     

เงนิกูร้ะยะสัน้ 1,599,904,548 2,997,305,243 - 1,997,384,975 
เงนิกูร้ะยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 743,500,000 846,100,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 995,071,803 1,236,391,935 37,684,034 228,800,683 
เงนิกูร้ะยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 3,148,653,011 6,178,703,658 1,470,000,000 1,499,798,482 
หุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 8,364,653,757 6,252,738,859 5,575,465,995 4,753,393,234 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 22,535,835 30,280,845 3,684,711 4,152,435 

หนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม     
    สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ 8,242,323 - - - 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     

เงนิกูร้ะยะยำว 2,749,589,078 2,089,650,674 1,130,000,000 1,290,000,000 
หุน้กู ้ 24,328,728,282 20,896,587,183 15,217,999,914 13,294,278,953 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 357,853,314 338,098,894 101,223,508 15,338,669 
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว 154,517,629 153,274,481 23,960,960 23,689,805 

 
เนื่องจำกสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยส่วนทีห่มุนเวยีนมรีะยะเวลำทีส่ัน้ มูลค่ำตำม
บญัชจีงึมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำยุตธิรรม ส ำหรบัหนี้สนิทำงกำรเงนิส่วนที่ไม่หมุนเวยีน มูลค่ำยุตธิรรมแสดงในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในกองทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์ อำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อล่ำสุดจำกตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย หรอืมูลค่ำสุทธทิำงบญัช ี(NAV) ที่เผยแพร่โดยบรษิทับรหิำรจดักำร มูลค่ำยุติธรรมนี้ถูกจดัอยู่ในระดบั 1 
ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำค ำนวณโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำทีก่ ำหนดไวใ้นตลำดทีม่ี
กำรซื้อขำยคล่อง มลูค่ำยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู่ในระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดถูกจดัอยู่ในระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 
ผูบ้รหิำรและคณะท ำงำนประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมจะหำรอืเกีย่วกบักระบวนกำรประเมนิมลูค่ำรำยไตรมำส 
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มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำดงันี้ 
 

1) วธิวีเิครำะหเ์ปรยีบเทยีบอตัรำส่วนรำคำตลำด โดยอำ้งองิจำกมูลค่ำสุทธขิองกจิกำรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ 
ซึง่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำมสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญำทีเ่ป็นผูอ้อก 

2) วธิกีระแสเงนิสดคดิลดซึง่อำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร 
 

มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีไ่ม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำตำมวธิี
วเิครำะหเ์ปรยีบเทยีบอตัรำส่วนรำคำตลำด โดยอำ้งองิจำกรำยไดแ้ละมลูค่ำสนิคำ้รวมของกจิกำรทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

ตำรำงต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิำณเกีย่วกบัขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่สีำระส ำคญัซึง่ใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมระดบั 3 
และควำมสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดก้บัมลูค่ำยุตธิรรม 
 

 งบกำรเงินรวม 
   กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม 
 ช่วงของข้อมูล กำรเปล่ียนแปลง ข้อมูลเพ่ิมขึ้น ข้อมูลลดลง 
     

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีป่รบัปรุงแลว้ 7 - 52 ลำ้นบำท รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.16 ลดลงรอ้ยละ 0.16 
อตัรำส่วนลดกำรขำดสภำพคล่อง รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 0.20 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.20 
อตัรำส่วนลดทีป่รบัค่ำควำมเสีย่ง รอ้ยละ 5 - 20 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 5.42 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.83 
รำยไดแ้ละมลูค่ำสนิคำ้รวมอ้ำงองิ 1.5 - 2.20 เท่ำ รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.81 ลดลงรอ้ยละ 0.95 
 

กลุ่มกจิกำรไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงปี 
 

รายการทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน     
สญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (8,242,323) - - - 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกมลูค่ำยุตธิรรมของ 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
FVPL 269,263,977 55,385,125 - - 

เงนิปันผลรบัจำกเงนิลงทุนในตรำสำรทุน 
ทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVOCI ในรำยไดอ้ื่น 453,983,761 412,361,517 368,995,462 335,816,599 

รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น     
ก ำไร (ขำดทุน) จำกมลูค่ำยุตธิรรมของ 
เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ดัมลูค่ำ 
ดว้ย FVOCI (1,156,603,925) 109,616,872 (959,016,914) (66,869,470) 
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11 ต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี 12,635,489,347 12,626,076,066 - - 
เพิม่ขึน้ 1,582,857,897 1,155,922,616 - 11,664,527 
โอนไปอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน  
   (หมำยเหตุ 15) (145,064,493) (76,693,081) - - 
โอนไปทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์  
   (หมำยเหตุ 16) (41,424,869) (23,526,030) - - 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำ 
   งบกำรเงนิ 2,762,014 62,187,886 - - 
รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำย (3,344,221,899) (953,706,491) - (11,664,527) 
จ ำหน่ำย - (154,771,619) - - 
ยอดสิน้ปี 10,690,397,997 12,635,489,347 - - 
 
กลุ่มกจิกำรไดโ้อนตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยไ์ปอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนและทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ เน่ืองจำก
มกีำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มืทีไ่ดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยใ์นระหว่ำงปีและอยู่ในรำยกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย ์มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนกำรกูย้มื 83,225,283 105,528,626 - - 
อตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุน รอ้ยละ 2.30 รอ้ยละ 3.21 - - 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 

 

52 

12 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้อนุมตัิกำรขำยสินทรพัย์และหนี้สินที่เกี่ยวกบัโครงกำรคลงัสินค้ำและโรงงำนให้เช่ำ แต่กำรขำย 
ยงัไม่เสรจ็สมบูรณ์จ ำนวน 1 โครงกำร (พ.ศ. 2564 : 2 โครงกำร) ตำมล ำดบั ดงันัน้กลุ่มกจิกำรและบรษิทัจงึไดจ้ดัประเภทเป็น
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อืไวเ้พื่อขำย ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

อำคำร และอุปกรณ์ 902,850 160,786,392 - - 
รวมสนิทรพัย ์ 902,850 160,786,392 - - 
     

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 142,818,051 - - 
รวมหนี้สนิ - 142,818,051 - - 
 

13 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำรแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศ ลกัษณะธรุกิจ 

สดัส่วนของ 
ส่วนได้เสียทำงอ้อม 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

         

บรษิทัรว่มทีม่สีำระส ำคญั:         
บรษิทั เกค็โค่-วนั จ ำกดั ไทย ผลติและ 

จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
25 25 6,808 6,578 - - 

Duong River Surface  
   Water Plant Joint  
   Stock Company 

เวยีดนำม ธุรกจิผลติและ
จ ำหน่ำยน ้ำประปำ 

24 24 2,174 2,382 - - 

บรษิทัรว่มทีไ่ม่มสีำระส ำคญั    5,157 4,656 - - 
รวม     14,139 13,616 - - 
         

กำรรว่มคำ้:         
กำรรว่มคำ้ทีไ่ม่มสีำระส ำคญั    2,289 2,097 744 744 
รวม     2,289 2,097 744 744 

 
กลุ่มกจิกำรมหีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรค ้ำประกนัเงนิกูข้องบรษิทัร่วม โดยใชหุ้น้สำมญัของบรษิทัร่วมนัน้ๆ เป็นหลกัทรพัย์
ค ้ำประกนัรวมถงึ กำรค ้ำประกนัวงเงนิหนังสอืค ้ำประกนัจำกธนำคำรของบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ โดยบรษิทัย่อยทีเ่ป็นผูถ้ือหุน้
ของบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ๆ 
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การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีบ่รษิทัถอืหุน้ทางออ้ม 
 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 ผูบ้รหิำรประเมนิว่ำมขีอ้บ่งชีก้ำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมแห่งหนึ่ง 
เนื่องจำกบรษิทัร่วมดงักล่ำวมผีลขำดทุนสะสมจำกกำรด ำเนินงำน และมูลค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีบ่นัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน   
ในงบกำรเงินของบริษัทย่อยสูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สุทธิตำมสดัส่ วนกำรลงทุนของกลุ่มกิจกำรซึ่งรวมถึง 
ค่ำควำมนิยม ดงันัน้ผู้บรหิำรจงึทดสอบกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมโดยค ำนวณมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืดว้ย  
วธิมีูลค่ำยุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย ซึ่งวดัมูลค่ำโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดในอนำคตทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่อง ในกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต้องอำศัยดุลยพินิจที่ส ำคัญของผู้บริหำรในกำรก ำหนด  
ขอ้สมมตฐิำนต่ำงๆ ในกำรคดิลดประมำณกำรกระแสเงนิสด เช่น ประมำณกำรรำคำขำยน ้ำต่อลูกบำศก์เมตร ประมำณกำร
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำย ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน โครงสรำ้งเงนิทุน อตัรำกำรเตบิโต และอตัรำคดิลดทีส่ะทอ้นควำมเสีย่งของ
ธุรกจิน ้ำและประเทศทีล่งทุน  
 
จำกกำรประเมินกำรด้อยค่ำโดยฝ่ำยบริหำร พบว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนสูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี ดังนัน้จึงไม่มีก ำร 
ตัง้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำส ำหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
 
การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ทีเ่กดิขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
 
การร่วมค้าทีบ่ริษทัถือหุ้นทางอ้อม 
 
บรษิทั เจเนซสิ ดาตา้ เซน็เตอร ์จ ากดั 
 
เมื่อวนัที ่12 มกรำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทั เจเนซสิ ดำตำ้ เซน็เตอร ์จ ำกดั ใหแ้ก่กจิกำร
ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั และรบัรูร้ำยกำรก ำไรจ ำนวน 105.78 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 
บรษิทั มัง่ม ีอคีอมเมริช์ จ ากดั 
 
เมื่อวนัที ่29 สงิหำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรไดท้ ำสญัญำซื้อขำยหุน้เพื่อร่วมลงทุนใน บรษิทั มัง่ม ีอคีอมเมริช์ จ ำกดั โดยมี
สดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 18.49 ของทุนจดทะเบยีน กลุ่มบรษิทัไดจ้่ำยช ำระเงนิลงทุน เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 33.86 ลำ้นบำท  
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บรษิทั สตอเรจ เอเชยี จ ากดั (มหาชน) 
 
เมื่อวนัที ่22 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 บรษิทั สตอเรจ เอเชยี จ ำกดั (มหำชน) ซึง่รวมอยู่ในกำรร่วมคำ้ทีไ่ม่มสีำระส ำคญั ไดเ้สนอขำย
หุ้นสำมญัเพิม่ทุนครัง้แรก (IPO) ในตลำดหลกัทรพัย์ไลฟ์เอก็ซ์เชน้จ์ จ ำนวน 36 ล้ำนหุ้น มมีูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 0.50 บำท 
และรำคำเสนอขำยหุน้ละ 1.40 บำท คดิเป็นจ ำนวน 50.40 ล้ำนบำท กลุ่มกจิกำรไม่ไดซ้ื้อหุน้ IPO ทีอ่อกจ ำหน่ำย ส่งผลให้
สดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มกจิกำรในบรษิทั สตอเรจ เอเชยี จ ำกดั (มหำชน) ลดลงจำกเดมิรอ้ยละ 29.40 เป็นรอ้ยละ 25.27 
ผลกระทบจำกกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุ้น ท ำให้กลุ่มกิจกำรรบัรู้ก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสยีในกำรร่ว มค้ำ
จ ำนวน 6.83 ลำ้นบำท ในรำยไดอ้ื่นในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 มูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสยีของกลุ่มกจิกำรใน บรษิัท สตอเรจ เอเชยี จ ำกดั (มหำชน)  
ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยไ์ลฟ์เอก็ซ์เชน้จ ์มจี ำนวน 148.76 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2564 : ไม่ม)ี 
 
บรษิทั สเตลล่า พาวเวอร ์วนั จ ากดั และ บรษิทั สเตลล่า พาวเวอร ์ท ูจ ากดั 
 
เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรได้ท ำสญัญำซื้อขำยหุ้นใน บริษัท สเตลล่ำ พำวเวอร์ วนั จ ำกัด และ  
บรษิทั สเตลล่ำ พำวเวอร์ ทู จ ำกดั กบับรษิทั เอธน่ีำ พำวเวอร์ จ ำกดั โดยมสีดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน 
ทัง้สองบรษิัทมวีตัถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจด้ำนพลงังำนแสงอำทติย์ หลงัจำกนัน้เมื่ อวนัที่ 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565  
ทัง้สองบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุน และกลุ่มกจิกำรไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้เพิม่เตมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิ ในระหว่ำงปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรไดจ้่ำยช ำระเงนิลงทุนในบรษิทั สเตลล่ำ พำวเวอร ์วนั จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 
56.09 ลำ้นบำท และบรษิทั สเตลล่ำ พำวเวอร ์ท ูจ ำกดั เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 49.08 ลำ้นบำท 
 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง จ ากดั 
 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุน โดยกลุ่มกจิกำรไดจ้่ำยช ำระค่ำหุ้น
เพิม่ทุนดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรลงทุนเดมิเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 18 ลำ้นบำท 
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ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปส าหรบับรษิทัร่วม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มูลทำงกำรเงนิแบบสรุปส ำหรบับรษิทัร่วมทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ขอ้มูลทำงกำรเงนิทีเ่ปิดเผย
เป็นจ ำนวนทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิทัร่วม ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรำยกำรปรบัปรุงทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตัติำมวธิส่ีวนได้เสยี 
รวมถงึกำรปรบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรมและกำรปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัร่วม 
 
 

บริษทั เกค็โค่-วนั จ ำกดั 
Duong River Surface Water 
Plant Joint Stock Company 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลการด าเนินโดยสรุป     
รำยได ้ 15,870,843,327 8,301,621,322 482,073,058 357,326,647 
     

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได ้ (97,392,211) (210,830,885) (594,593,177) (554,207,862) 
ภำษเีงนิได ้ 88,064,175 (11,506,533) 5,913,624 5,132,165 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปี (9,328,036) (222,337,418) (588,679,553) (549,075,697) 
     

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 614,114,966 488,549,946 (21,252,828) 63,125,080 
     

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวม 604,786,930 266,212,528 (609,932,381) (485,950,617) 
     

เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม - 104,964,719 - - 
     
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป     
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 10,002,633,421 7,092,258,253 242,236,511 376,472,596 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 30,620,557,102 31,835,759,493 10,718,501,147 11,112,426,812 
หนี้สนิหมุนเวยีน (5,113,461,865) (2,420,652,494) (804,368,374) (708,831,942) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน (16,057,014,547) (17,712,856,120) (6,150,565,665) (6,195,854,702) 
สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 19,452,714,111 18,794,509,132 4,005,803,619 4,584,212,764 
     

สดัส่วนของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วม รอ้ยละ 35 รอ้ยละ 35 รอ้ยละ 34 รอ้ยละ 34 
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วม 6,808,144,979 6,577,773,238 1,361,973,230 1,558,632,340 
ค่ำควำมนยิม - - 812,508,355 823,226,254 
มลูค่ำตำมบญัชขีองบรษิทัรว่ม 6,808,144,979 6,577,773,238 2,174,481,585  2,381,858,594  
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บรษิทัร่วมและการร่วมคา้แต่ละรายทีไ่มม่สีาระส าคญั 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีรวมของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ทีไ่ม่มสีำระส ำคญัทัง้หมด
ซึง่ถูกบนัทกึโดยใชว้ธิส่ีวนไดเ้สยี 
 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   

มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของบริษทัร่วมแต่ละรำยท่ีไม่มสีำระส ำคญั 5,156,411,893 4,656,185,878 
ส่วนแบ่งของกลุม่กิจกำรในบริษทัร่วม:   
ก ำไรส ำหรบัปี 331,143,196 528,674,182 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 503,615,664 590,562,656 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 834,758,860 1,119,236,838 
   

มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของกำรร่วมค้ำแต่ละรำยท่ีไมม่ีสำระส ำคญั 2,289,441,201 2,096,682,360 
ส่วนแบ่งของกลุม่กิจกำรในกำรร่วมค้ำ:   
ก ำไรส ำหรบัปี 457,551,623 60,899,115 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 7,458,793 22,137,604 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 465,010,416 83,036,719 

 

14 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัย่อยซึง่รวมอยู่ในงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร บรษิทัย่อยดงักล่ำวมหีุน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ ซึง่สดัส่วน
ของส่วนไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำรแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

 
สถำนท่ีหลกัใน
กำรประกอบ

ธุรกิจ/ประเทศท่ี
จดทะเบียนจดัตัง้ 

 

ส่วนได้เสียในควำม
เป็นเจ้ำของท่ีถือ 

โดยบริษทั 

ส่วนได้เสียในควำม
เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 

กลุ่มกิจกำร 

ส่วนได้เสียใน 
ควำมเป็นเจ้ำของท่ีถือ
โดยสว่นได้เสียท่ีไม่มี

อ ำนำจควบคมุ เงินลงทุนในวิธีรำคำทุน 
 ลกัษณะของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ช่ือ ธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
           

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล  
   ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั )มหำชน(  

ไทย บรหิำรจดักำร 
นิคมอุตสำหกรรม 

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

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด์  
   พำวเวอร ์จ ำกดั )มหำชน(  

ไทย จ ำหน่ำยและบรกิำร
สำธำรณูปโภค 

- - 71 71 29 29 2,738 2,738 

 

การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่กดิขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
 

บริษทัย่อยทีบ่ริษทัถือหุ้นทางตรง 
 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ดจิทิลั จ ากดั 
 

เมื่อวนัที่ 10 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2565 บรษิัทจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัท ดบับลวิเอชเอ ดจิทิลั จ ำกดั โดยถือหุ้นสำมญัจ ำนวน 
499,997 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 5 ลำ้นบำท 
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บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอนเนค จ ากดั (ชือ่เดมิ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิโฟนิท จ ากดั) 
 

เมื่อวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 บรษิทัจ ำหน่ำยเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอนเนค จ ำกดั (ชื่อเดมิ บรษิทั 
ดบับลวิเอชเอ อินโฟนิท จ ำกดั) ในรำคำ 221 ล้ำนบำท ให้แก่บรษิัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั 
(มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิกำร กจิกำรรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจ ำนวน 169.79 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปของบรษิทัย่อยทีม่ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีม่สีาระส าคญั 
 

รำยละเอยีดดำ้นล่ำงแสดงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) และ
บรษิทัย่อย ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร จ ำนวนทีเ่ปิดเผยส ำหรบับรษิทัย่อยแต่ละรำย
แสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป   
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,324,538,017 1,363,650,867 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 26,320,854,986 24,475,164,059 
หนี้สนิหมุนเวยีน (4,981,956,054) (5,049,314,524) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน (10,042,012,316) (8,405,574,319) 
สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 12,621,424,633 12,383,926,083 
   

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 2,678,922,688 2,610,502,199 
   

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ   
รำยได ้ 2,442,968,953 2,180,819,537 
   

ก ำไรส ำหรบัปี 454,142,756 735,513,504 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 624,855,808 457,144,662 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 1,078,998,564 1,192,658,166 
   

ก ำไรส ำหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 133,752,929 216,621,497 
   

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 316,256,856 367,838,068 
   

เงนิปันผลจ่ำยใหก้บัส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ (247,836,361) (284,448,551) 
   

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป   
เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำน 780,545,961 1,471,420,407 
เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมลงทุน (1,515,877,523) (612,218,729) 
เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 540,296,825 (1,749,020,434) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (195,034,737) (889,818,756) 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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15 อสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและ 

สิทธิกำรใช้ท่ีดิน 

อำคำร คลงัสินค้ำ
และระบบ

สำธำรณูปโภค 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564      
รำคำทุน  6,444,588,025   3,884,183,905   352,155,515  1,989,464,406  12,670,391,851  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  (13,222,447)  (628,440,398)  (58,820,505) -  (700,483,350) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 6,431,365,578 3,255,743,507 293,335,010 1,989,464,406 11,969,908,501 
      

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  6,431,365,578   3,255,743,507   293,335,010   1,989,464,406   11,969,908,501  
เพิม่ขึน้  1,371,400,696   1,937,560   3,127,504   740,983,183   2,117,448,943  
โอนยำ้ย  (2,480,234)  2,183,525,945   84,416,754   (2,265,462,465)  -    
จ ำหน่ำย  -     -     -     (164,917,017)  (164,917,017) 
ค่ำเสื่อมรำคำ  (24,477,853)  (134,451,867)  (9,802,239)  -     (168,731,959) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ  8,948,012   6,812,098   5,663,800   -     21,423,910  
โอนจำกต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์(หมำยเหตุ 11)  13,847,218   62,845,863   -     -     76,693,081  
โอนไปทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 16)  (50,893,726)  -     -     -     (50,893,726) 
โอนจำกทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 16)  10,883,600   -     -     54,436,250   65,319,850  
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย  (119,772,467)  (1,990,569,761)  (256,135,841)  -     (2,366,478,069) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 7,638,820,824 3,385,843,345 120,604,988 354,504,357 11,499,773,514 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
รำคำทุน 7,676,267,545 4,022,479,258 172,991,679 354,504,357 12,226,242,839 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  (37,446,721)  (636,635,913)  (52,386,691)   -      (726,469,325) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 7,638,820,824 3,385,843,345 120,604,988 354,504,357 11,499,773,514 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและ 

สิทธิกำรใช้ท่ีดิน 

อำคำร คลงัสินค้ำ
และระบบ

สำธำรณูปโภค 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 7,638,820,824 3,385,843,345 120,604,988 354,504,357 11,499,773,514 
เพิม่ขึน้ 450,567,063 2,224,344 9,531,403 2,159,857,428 2,622,180,238 
โอนยำ้ย 12,444,078 1,802,139,062 163,715,972 (1,978,299,112) - 
จ ำหน่ำย (442,317,242) - - (281,079) (442,598,321) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (21,767,979) (128,668,445) (7,932,449) - (158,368,873) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (5,629,375) (3,604,144) (2,644,656) - (11,878,175) 
โอนจำกต้นทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์(หมำยเหตุ 11) 58,790,164 86,274,329 - - 145,064,493 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย (229,534,160) (1,346,132,679) (72,942,124) - (1,648,608,963) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 7,461,373,373 3,798,075,812 210,333,134 535,781,594 12,005,563,913 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565      
รำคำทุน 7,508,032,799 4,510,732,023 268,806,146 535,781,594 12,823,352,562 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (46,659,426) (712,656,211) (58,473,012) - (817,788,649) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 7,461,373,373 3,798,075,812 210,333,134 535,781,594 12,005,563,913 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและ 

สิทธิกำรใช้ท่ีดิน 

อำคำร คลงัสินค้ำ
และระบบ

สำธำรณูปโภค 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564      
รำคำทุน  2,524,818,982  311,456,398 43,939,220 1,850,200,038  4,730,414,638  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  (8,060,641) (39,767,800) (6,476,930) -  (54,305,371) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 2,516,758,341 271,688,598 37,462,290 1,850,200,038 4,676,109,267 
      

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  2,516,758,341   271,688,598   37,462,290   1,850,200,038   4,676,109,267  
เพิม่ขึน้  49,605,899   2,686,677   2,386,536   557,431,053   612,110,165  
จ ำหน่ำย  -     -     -     (182,043,410)  (182,043,410) 
โอนยำ้ย  (2,480,234)  2,325,837,589   84,416,754   (2,407,774,109)  -    
โอนจำกทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 16)  39,336,387   -     -     196,747,895   236,084,282  
ค่ำเสื่อมรำคำ  (6,501,136)  (50,418,239)  (2,085,974)  -     (59,005,349) 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย  (119,772,467)  (707,446,168)  (65,379,866)  -     (892,598,501) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 2,476,946,790 1,842,348,457 56,799,740 14,561,467 4,390,656,454 

      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
รำคำทุน 2,489,580,306 1,890,192,518 59,913,067 14,561,467 4,454,247,358 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  (12,633,516)  (47,844,061)  (3,113,327)   -      (63,590,904) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 2,476,946,790 1,842,348,457 56,799,740 14,561,467 4,390,656,454 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและ 

สิทธิกำรใช้ท่ีดิน 

อำคำร คลงัสินค้ำ
และระบบ

สำธำรณูปโภค 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,476,946,790 1,842,348,457 56,799,740 14,561,467 4,390,656,454 
เพิม่ขึน้ 248,320,182 2,224,344 9,474,249 240,389,512 500,408,287 
จ ำหน่ำย (442,317,242) - - (281,079) (442,598,321) 
โอนยำ้ย - 221,982,296 18,783,026 (240,765,322) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (9,326,141) (55,492,917) (2,372,907) - (67,191,965) 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย (108,708,111) (557,065,250) (40,322,088) - (706,095,449) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 2,164,915,478 1,453,996,930 42,362,020 13,904,578 3,675,179,006 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565      
รำคำทุน 2,180,621,892 1,551,051,956 47,325,469 13,904,578 3,792,903,895 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (15,706,414) (97,055,026) (4,963,449) - (117,724,889) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 2,164,915,478 1,453,996,930 42,362,020 13,904,578 3,675,179,006 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
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กลุ่มกจิกำรไดโ้อนอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนไปทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ เน่ืองจำกมกีำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน 
 

ตน้ทุนกำรกูย้มืทีไ่ดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยใ์นระหว่ำงปีและอยู่ในรำยกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย ์มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนกำรกูย้มื 8,506,331 8,531,684 215,919 9,023,780 

อตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุน 
รอ้ยละ 2.92 
และ 3.15 

รอ้ยละ 2.92 รอ้ยละ 2.92 รอ้ยละ 2.92 

 

มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีพ่รอ้มใชง้ำน  
   และใชง้ำนแลว้ 16,225,591,539 13,380,390,321 5,609,891,015 5,483,642,064 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
   ทีอ่ยู่ระหว่ำงก่อสรำ้ง 581,469,128 399,910,811 13,496,212 13,872,022 
รวม 16,807,060,667 13,780,301,132 5,623,387,227 5,497,514,086 

 

มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนอยู่ในระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 

มูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่พร้อมใชง้ำนและใช้งำนแล้ว  ใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำด้วยวธิรีำยได้  
โดยใชร้ำคำคดิลดมูลค่ำกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะเกดิในอนำคตเป็นมลูค่ำปัจจุบนั และวธิเีปรยีบเทยีบรำคำขำย โดยผูป้ระเมนิอิสระ 
ทีเ่ป็นผูไ้ดร้บักำรรบัรองตำมมำตรฐำนวชิำชพีและเป็นผูม้ปีระสบกำรณ์ในกำรประเมนิมูลค่ำในอสงัหำรมิทรพัย์ประเภทเดยีวกนั
และอยู่ในท ำเลที่ตัง้เดยีวกบัหรอืใกล้เคยีงกบัอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่ได้รบักำรประเมนิมูลค่ำดงักล่ำว กำรใช้งำน
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรทุกสนิทรพัยเ์ป็นกำรใชป้ระโยชน์ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรใชป้ระโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดและ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่กลุ่มกจิกำร 
 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ คณะท ำงำนในฝ่ำยกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรจะท ำกำรสอบทำนมูลค่ำทีป่ระเมนิ 
โดยผู้ประเมนิอิสระ โดยคณะท ำงำนดงักล่ำวจะรำยงำนไปยงัผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิและคณะกรรมกำรตรวจสอบของ 
กลุ่มกจิกำรโดยตรง และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะท ำงำนดำ้นกำรประเมนิมลูค่ำ และผูป้ระเมนิ
อสิระจะมกีำรประชุมหำรอืเกีย่วกบัขัน้ตอนกำรประเมนิมลูค่ำและผลกำรประเมนิมลูค่ำทุกรอบปีเป็นอย่ำงน้อย ซึง่รอบกำรประชุม
หำรอืดงักล่ำวจะสอดคลอ้งกบัรอบระยะเวลำรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มกจิกำร 
 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีน่ ำไปวำงเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำเช่ำ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 2,537,767,828 2,388,729,110 683,298,016 633,692,116 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำร 410,619,321 484,882,892 95,366,536 66,329,080 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรง 
   ซึง่ก่อใหเ้กดิรำยไดค้่ำเช่ำส ำหรบัปี 147,869,706 179,724,845 28,526,486 30,095,147 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรง 
   ซึง่ไม่ไดก้่อใหเ้กดิรำยไดค้่ำเชำ่ส ำหรบัปี 99,448,681 81,977,044 52,112,772 51,361,961 
 
ยอดรวมของรำยไดค้่ำเช่ำขัน้ต ่ำในอนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 128,671,608 303,719,674 - 35,860,200 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 182,349,576 310,064,155 - 35,520,428 
เกนิกว่ำ 5 ปี 40,673,744 - - - 
รวม 351,694,928 613,783,829 - 71,380,628 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยส์ทิธกิำรใชภ้ำยใตส้ญัญำเช่ำ ซึง่จดัประเภทเป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ทีด่นิ 879,124,238 895,311,676 365,231,477 235,488,512 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 5,573,292 5,827,586 5,573,292 5,827,586 
รวม 884,697,530 901,139,262 370,804,769 241,316,098 
 
กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ซึ่งแสดงรวมในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในงบกำรเงินรวม และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำรเป็นจ ำนวน 249,156,977 บำท (พ.ศ. 2564 : 645,656,787 บำทและไม่ม)ี ตำมล ำดบั 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ ไดแ้ก ่
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำ 23,002,450 16,590,977 3,051,379 1,266,965 
 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 

 

65 

16 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรุง

อำคำร 
ระบบ

สำธำรณูปโภค 

เครื่องใช้ส ำนักงำน
และเครื่องมือ 

เคร่ืองใช้คลงัสินค้ำ ยำนพำหนะ สินทรพัยใ์ห้เช่ำ 
งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564         
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  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (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 

         

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - 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  
เพิม่ขึน้  -     4,528,448   9,601,745   37,950,977   19,025,173   1,404,820   667,243,774   739,754,937  
โอนยำ้ย  -     207,041,295   756,903,753   14,917,442   -     39,689,863   (1,018,552,353)  -    
จ ำหน่ำย  -     (15,466,010)  (1,417,490)  (5,266,749)  (2,800,039)  (1,185,544)  -     (26,135,832) 
ค่ำเสื่อมรำคำ  -     (47,258,559)  (298,579,792)  (44,668,162)  (31,280,379)  (24,142,375)  -     (445,929,267) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ  -     3,424,945   2,784,896   1,684,909   477,168   -     -     8,371,918  
โอนจำกตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์(หมำยเหตุ 11)  23,526,030   -     -     -     -     -     -     23,526,030  
โอนจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 15)  50,893,726   -     -     -     -     -     -     50,893,726  
โอนไปยงัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 15)  (10,883,600)  -     -     -     -     -     (54,436,250)  (65,319,850) 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย  -     (54,047,831)  (130,448,674)  (2,369,411)  -     -     -     (186,865,916) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ  138,160,337   339,476,192   5,293,726,148   154,204,038   74,272,383   199,777,780   460,177,869   6,659,794,747  
         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         
รำคำทุน  138,160,337   924,917,074   7,220,241,737   539,798,498   218,152,938   530,762,681   469,620,198   10,041,653,463  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -   (585,440,882)  (1,926,515,589)  (385,594,460)  (143,880,555)  (330,984,901)  -   (3,372,416,387) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  -   -   -   -   -   -   (9,442,329)   (9,442,329) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  138,160,337   339,476,192   5,293,726,148   154,204,038   74,272,383   199,777,780   460,177,869   6,659,794,747  
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 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรุง

อำคำร 
ระบบ

สำธำรณูปโภค 

เครื่องใช้ส ำนักงำน
และเครื่องมือ

เคร่ืองใช้คลงัสินค้ำ ยำนพำหนะ สินทรพัยใ์ห้เช่ำ 
งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  138,160,337   339,476,192   5,293,726,148   154,204,038   74,272,383   199,777,780   460,177,869   6,659,794,747  
เพิม่ขึน้ - 7,931,193 13,906,517 31,161,427 - 3,295,600 1,530,104,472 1,586,399,209 
โอนยำ้ย - 8,991,749 1,037,900,716 12,149,689 - - (1,059,042,154) - 
จ ำหน่ำย - (134,468) - (4,128,414) (2,452,819) (2,529,922) - (9,245,623) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (29,640,721) (324,687,237) (41,856,835) (26,514,739) (23,916,197) - (446,615,729) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ - 40,746 (2,952,406) 29,011 18,160 - - (2,864,489) 
โอนจำกตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์(หมำยเหตุ 11) 41,424,869 - - - - - - 41,424,869 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 179,585,206 326,664,691 6,017,893,738 151,558,916 45,322,985 176,627,261 931,240,187 7,828,892,984 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565         
รำคำทุน 179,585,206 925,635,199 8,266,404,065 541,852,306 203,639,855 529,730,147 940,682,516 11,587,529,294 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (598,970,508) (2,248,510,327) (390,293,390) (158,316,870) (353,102,886) - (3,749,193,981) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - - - - - (9,442,329) (9,442,329) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 179,585,206 326,664,691 6,017,893,738 151,558,916 45,322,985 176,627,261 931,240,187 7,828,892,984 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
ระบบ

สำธำรณูปโภค 

เครื่องใช้ส ำนักงำน
และเครื่องมือ

เคร่ืองใช้คลงัสินค้ำ ยำนพำหนะ 
งำนระหว่ำง 

ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564        
รำคำทุน 53,605,291  13,443,746  - 22,123,924 43,724,393 382,067,118  514,964,472  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (5,744,566)  - (17,060,097) (29,061,613) - (51,866,276)  
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 53,605,291 7,699,180 - 5,063,827 14,662,780 382,067,118 463,098,196 
        
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  53,605,291   7,699,180    -      5,063,827   14,662,780   382,067,118   463,098,196  
เพิม่ขึน้  -     617,211   678,000   11,170,946   9,550,451   (6,299,924)  15,716,684  
จ ำหน่ำย  -     (7,028,873)  -     (81,826)  (561,549)  -     (7,672,248) 
โอนยำ้ย  -     110,451,656   58,808,992   9,758,651   -     (179,019,299)  -    
โอนไปยงัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 15)  (39,336,387)  -     -     -     -     (196,747,895)  (236,084,282) 
ค่ำเสื่อมรำคำ  -     (4,479,935)  (2,591,928)  (5,033,798)  (6,718,531)  -     (18,824,192) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ  14,268,904   107,259,239   56,895,064   20,877,800   16,933,151   -     216,234,158  
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564        
รำคำทุน  14,268,904   111,068,867   59,486,992   40,418,131   42,692,974   -     267,935,868  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (3,809,628)  (2,591,928)  (19,540,331)  (25,759,823)  -     (51,701,710) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  14,268,904   107,259,239   56,895,064   20,877,800   16,933,151   -     216,234,158  
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
ระบบ

สำธำรณูปโภค 

เครื่องใช้ส ำนักงำน
และเครื่องมือ

เคร่ืองใช้คลงัสินค้ำ ยำนพำหนะ 
งำนระหว่ำง 

ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  14,268,904   107,259,239   56,895,064  20,877,800   16,933,151   -     216,234,158  
เพิม่ขึน้ - 1,979,342 4,405,645 2,300,921 - - 8,685,908 
จ ำหน่ำย - - - (664,323) - - (664,323) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (4,428,820) (3,336,727) (5,543,127) (5,911,094) - (19,219,768) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 14,268,904 104,809,761 57,963,982 16,971,271 11,022,057 - 205,035,975 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565        
รำคำทุน 14,268,904 113,048,209 63,892,637 38,679,379 42,692,974 - 272,582,103 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (8,238,448) (5,928,655) (21,708,108) (31,670,917) - (67,546,128) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 14,268,904 104,809,761 57,963,982 16,971,271 11,022,057 - 205,035,975 
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กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยส์ทิธกิำรใชภ้ำยใตส้ญัญำเช่ำ ซึง่จดัประเภทเป็นทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 43,157,192 47,594,509 - - 
อุปกรณ์ 24,976,411 14,931,227 - 820,264 
ยำนพำหนะ 32,951,662 53,614,267 9,733,884 13,582,332 
รวม 101,085,265 116,140,003 9,733,884 14,402,596 
 
กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์สทิธกิำรใชซ้ึง่แสดงรวมในทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ในงบกำรเงนิรวมเป็นจ ำนวน 19,740,819 บำท  
(พ.ศ. 2564 : 80,140,502 บำท ในงบกำรเงนิรวม และ 9,550,451 บำท ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร) ตำมล ำดบั 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ - 1,370,760 - - 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัย์ม ี
   มลูค่ำต ่ำ 12,223,046 7,766,013 1,371,230 995,917 
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำ 9,047,222 21,974,404 2,289,094 3,778,825 
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17 ค่ำควำมนิยม 
 
ค่ำควำมนยิมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด ทีถู่กก ำหนดตำมส่วนงำนธุรกจิ ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 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 ำนวณมลูค่ำยุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนในกำร
จ ำหน่ำย โดยใชเ้ทคนิคมูลค่ำปัจจุบนั ซึ่งถูกจดัอยู่ในระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุตธิรรม กำรค ำนวณดงักล่ำวใชป้ระมำณกำร
กระแสเงนิสดซึ่งอ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งได้รบัอนุมตัิจำกผู้บรหิำร กระแสเงนิสด
หลงัจำกปีที ่5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตทีไ่ม่สูงกว่ำอตัรำกำรเตบิโตเฉลี่ยของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิ
เงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 
ขอ้สมมตทิีส่ ำคญัใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำยุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยแสดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 

Synergy 
ธรุกิจพฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
ก ำไรขัน้ตน้ 48.9 50.6 - 27.7 
อตัรำกำรเตบิโต 11.9 2.9 (3.2) 3.0 
อตัรำคดิลด 5.8 5.8 5.2 3.8 
 
ฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงองิจำกผลประกอบกำรในอดตีทีผ่่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์
กำรเติบโตของตลำด อตัรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่ใช้สอดคล้องกับกำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเติบโตที่รวมอยู่ใน
รำยงำนของอุตสำหกรรม อตัรำคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงำนนัน้ๆ 
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มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืจะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชี หำกขอ้สมมติที่ใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมหกัด้วยต้นทุนในกำร
จ ำหน่ำยเปลีย่นแปลงเป็นดงันี้ 
 
 

Synergy 
ธรุกิจพฒันำ

อสงัหำริมทรพัย ์ ธรุกิจพลงังำน ธรุกิจน ้ำ 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
ก ำไรขัน้ตน้ 43.4 45.5 - 17.6 
อตัรำกำรเตบิโต 10.3 1.5 (6.9) (10.1) 
อตัรำคดิลด 6.4 11.5 9.4 14.0 
 

18 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีสดงรำยกำรสุทธติำมหน่วย
ภำษ ีประกอบดว้ยรำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 181,215,961 180,829,647 - - 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (3,145,406,403) (3,182,192,159) (22,060,698) (143,526,041) 
รวม (2,964,190,442) (3,001,362,512) (22,060,698) (143,526,041) 
 
สนิทรพัย(์หนี้สนิ)ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรำยละเอยีด
ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 529,961,066 493,012,794 219,915,114 220,217,705 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (3,494,151,508) (3,494,375,306) (241,975,812) (363,743,746) 
รวม (2,964,190,442) (3,001,362,512) (22,060,698) (143,526,041) 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม 

 
ยอดต้นปี 
พ.ศ. 2564 

รำยกำรท่ีรบัรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2564 

รำยกำรท่ีรบัรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2565 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 4,511,571 (1,559,968) - 2,951,603 (1,477,363) - 1,474,240 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 19,381,938 (5,910,826) - 13,471,112 287,740 - 13,758,852 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน 143,400 - - 143,400 19,973,340 - 20,116,740 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 13,866,260 - (13,866,260) - - 27,499,514 27,499,514 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ 5,401,512 - - 5,401,512 - - 5,401,512 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 2,108,156 (1,648,040) - 460,116 - - 460,116 
ประมำณกำรเพื่อกำรซ่อมแซม 983,794 (454,779) - 529,015 1,785,437 - 2,314,452 
ดอกเบีย้จ่ำยเงนิกู ้ 39,259,764 515,992 - 39,775,756 944,777 - 40,720,533 
รำยไดร้อกำรตดับญัช ี 54,357,224 7,265,602 - 61,622,826 14,785,268 - 76,408,094 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 407,727 (407,727) - - - - - 
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว 2,105,773 (634,388) - 1,471,385 329,157 - 1,800,542 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 32,351,533 4,593,454 - 36,944,987 819,248 (2,564,409) 35,199,826 
ก ำไรขำดทุนจำกกำรขำยระหว่ำงกนั - สุทธ ิ 79,284,762 (663,722) - 78,621,040 (663,721) - 77,957,319 
ก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 70,255,055 (2,634,053) - 67,621,002 (2,634,054) - 64,986,948 
สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย - - - - 1,783,639 - 1,783,639 
ผลขำดทุนทำงภำษ ี 160,781,998 23,217,042 - 183,999,040 (23,920,301) - 160,078,739 
 485,200,467 21,678,587 (13,866,260) 493,012,794 12,013,167 24,935,105 529,961,066 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ยอดต้นปี 
พ.ศ. 2564 

รำยกำรท่ีรบัรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2564 

รำยกำรท่ีรบัรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2565 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        
ปรบัมลูค่ำยุตธิรรมจำกกำรรวมธุรกจิ (1,609,452,900) 25,237,142 - (1,584,215,758) 28,202,777 - (1,556,012,981) 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (31,731,930) (11,077,025) - (42,808,955) 26,120,023 - (16,688,932) 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (195,764,158) - (8,057,114) (203,821,272) - 203,821,272 - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - (6,575,396) - (6,575,396) 2,225,277 - (4,350,119) 
รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรอกำรตดับญัช ี (1,424,083) - - (1,424,083) (1,352,113) - (2,776,196) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กูร้อกำรตดับญัช ี (5,258,649) 558,348 - (4,700,301) (144,502) - (4,844,803) 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - (33,958,598) - (33,958,598) 
ก ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมคำ้ - - - - (1,366,846) - (1,366,846) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิทรพัยร์อกำรตดับญัช ี (1,279,681,974) (371,147,567) - (1,650,829,541) (223,323,492) - (1,874,153,033) 
 (3,123,313,694) (363,004,498) (8,057,114) (3,494,375,306)  (203,597,474) 203,821,272 (3,494,151,508) 
        
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (2,638,113,227) (341,325,911) (21,923,374) (3,001,362,512) (191,584,307) 228,756,377 (2,964,190,442) 

 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ยอดต้นปี 
พ.ศ. 2564 

รำยกำรท่ีรบัรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2564 

รำยกำรท่ีรบัรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ยอดส้ินปี 
พ.ศ. 2565 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
        

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 821,429 (530,783) - 290,646 (288,390) - 2,256 
เงนิลงทุน - - - - - 4,565,825 4,565,825 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 2,086,246 (1,626,130) - 460,116 - - 460,116 
รำยไดร้อกำรตดับญัช ี 35,477,706 10,096,276 - 45,573,982 (3,750,606) - 41,823,376 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 86,870 (34,110) - 52,760 (39,824) - 12,936 
เงนิมดัจ ำจำกสญัญำเช่ำระยะยำว 1,230,046 241,340 - 1,471,386 329,157 - 1,800,543 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 10,560,345 1,910,301 - 12,470,646 1,751,581 (2,870,334) 11,351,893 
ผลขำดทุนทำงภำษ ี 159,898,169 - - 159,898,169 - - 159,898,169 
 210,160,811 10,056,894 - 220,217,705 (1,998,082) 1,695,491 219,915,114 
        
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี        
เงนิลงทุน (200,611,452) - 13,373,894 (187,237,558) - 187,237,558 - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กูร้อกำรตดับญัช ี (3,452,722) 602,330 - (2,850,392) 76,748 - (2,773,644) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิทรพัยร์อกำรตดับญัช ี (139,435,258) (34,220,538) - (173,655,796) (65,546,372) - (239,202,168) 
 (343,499,432) (33,618,208) 13,373,894 (363,743,746) (65,469,624) 187,237,558 (241,975,812) 
        

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (133,338,621) (23,561,314) 13,373,894 (143,526,041) (67,467,706) 188,933,049 (22,060,698) 

 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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สินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรบัรู้ไม่เกินจ ำนวนที่เป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนัน้ กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัยภ์ำษีเงนิได้ 
ทีเ่กดิจำกรำยกำรขำดทุนทีส่ำมำรถยกไปเพื่อหกักลบกบัก ำไรทำงภำษใีนอนำคต ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ช ้ 3,513,757,597  2,802,164,628  896,416,413 497,647,904 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีไ่ม่ไดร้บัรู้ 702,751,519  560,432,926  179,283,283 99,529,581 
ปีทีห่มดอำยุ พ.ศ. 2566 - 2570 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2566 - 2570 พ.ศ. 2565 - 2569 
 

19 เงินกู้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยกำรหมุนเวยีน     
เงนิกูร้ะยะสัน้ 1,599,904,548 2,997,305,243 - 1,997,384,975 
เงนิกูร้ะยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 3,148,653,011 6,178,703,658 1,470,000,000 1,499,798,482 
เงนิกูร้ะยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 31) - - 743,500,000 846,100,000 
 4,748,557,559 9,176,008,901 2,213,500,000 4,343,283,457 
     
รำยกำรไม่หมุนเวียน     
เงนิกูร้ะยะยำว 2,749,589,078 2,089,650,674 1,130,000,000 1,290,000,000 
 2,749,589,078 2,089,650,674 1,130,000,000 1,290,000,000 
     
รวม 7,498,146,637 11,265,659,575 3,343,500,000 5,633,283,457 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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กำรเปลีย่นแปลงในเงนิกูท้ีเ่กดิขึน้จำกกจิกรรมจดัหำเงนิในระหว่ำงปีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 

เงินกู้ระยะสัน้ 

เงินกู้ระยะสัน้
จำกกิจกำร 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกู้ระยะยำว รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี พ.ศ. 2564 1,946,862,888 - 10,972,212,605 12,919,075,493 
กระแสเงนิสด 1,036,669,888 - (2,707,475,887) (1,670,805,999) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมเงนิกู ้ 13,772,467 - 3,617,614 17,390,081 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2564 2,997,305,243 - 8,268,354,332 11,265,659,575 
กระแสเงนิสด (1,402,430,765) - (2,372,550,000) (3,774,980,765) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมเงนิกู ้ 5,030,070 - 2,437,757 7,467,827 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2565 1,599,904,548 - 5,898,242,089 7,498,146,637 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

เงินกู้ระยะสัน้ 

เงินกู้ระยะสัน้
จำกกิจกำร 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกู้ระยะยำว รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี พ.ศ. 2564 1,946,862,888 915,400,000 3,499,447,639 6,361,710,527 
กระแสเงนิสด 39,975,778 (69,300,000) (711,475,886) (740,800,108) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมเงนิกู ้ 10,546,309 - 1,826,729 12,373,038 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2564 1,997,384,975 846,100,000 2,789,798,482 5,633,283,457 
กระแสเงนิสด (2,001,090,765) (102,600,000) (190,000,000) (2,293,690,765) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมเงนิกู ้ 3,705,790 - 201,518 3,907,308 
ยอดสิน้ปี พ.ศ. 2565 - 743,500,000 2,600,000,000 3,343,500,000 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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รำคำตำมบญัชแีละมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิกูร้ะยะยำว มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัช ี 5,898,242,089 8,268,354,332 2,600,000,000 2,789,798,482 
มลูค่ำยุตธิรรม 5,897,130,400 8,276,038,581 2,598,888,312 2,797,482,731 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิกูส่้วนทีห่มุนเวยีนมมีลูค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มสีำระส ำคญั  
 
มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึ่งคิดลดด้วยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ที่อตัรำร้อยละ  2.20  ถึงร้อยละ 3.47  
(พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 1.60 ถงึรอ้ยละ 3.10) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 
สดัส่วนเงนิกูข้องกลุ่มกจิกำรและบรษิทัทีม่อีตัรำดอกเบีย้คงที ่คอืรอ้ยละ 27.33 และรอ้ยละ 35.70 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 44.37 
และรอ้ยละ 50.50) ของเงนิกูท้ ัง้หมด ตำมล ำดบั 
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
เงนิกูร้ะยะสัน้ 0.96 - 2.21 0.90 - 1.89 0.96 - 1.33 0.96 - 1.89 
เงนิกูร้ะยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 0.30 - 0.45 0.45 
เงนิกูร้ะยะยำว 1.60 - 3.47 1.60 - 3.22 1.60 - 2.70 1.60 - 2.50 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูร้ะยะยำว มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 3,148,653,011 6,178,703,658 1,470,000,000 1,499,798,482 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,749,589,078 2,089,650,674 1,130,000,000 1,290,000,000 
รวม 5,898,242,089 8,268,354,332 2,600,000,000 2,789,798,482 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
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20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ 662,519,550 728,377,667 11,468,977 24,811,173 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 31) 356,663 4,279 11,446,156 10,259,203 
เจำ้หนี้อื่น 43,091,323 31,109,567 17,012,531 9,651,943 
ตน้ทุนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยค์ำ้งจ่ำย 624,560,783 342,271,749 7,393,141 16,771,023 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 470,611,454 426,388,371 127,609,786 166,483,209 
เงนิปันผลคำ้งจ่ำย 21,880,340 17,653,977 - - 
เงนิประกนัผลงำน 106,445,001 60,105,305 51,382,447 52,289,986 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 811,959,751 976,095,612 82,661,387 71,934,080 
อื่นๆ 1,953,228 1,126,804 894,116 824,133 
รวม 2,743,378,093 2,583,133,331 309,868,541 353,024,750 
 

21 หุ้นกู้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 8,364,653,757 6,252,738,859 5,575,465,995 4,753,393,234 
หุน้กู ้ 24,328,728,282 20,896,587,183 15,217,999,914 13,294,278,953 
รวม 32,693,382,039 27,149,326,042 20,793,465,909 18,047,672,187 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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กำรเปลีย่นแปลงในหุน้กูท้ีเ่กดิขึน้จำกกจิกรรมจดัหำเงนิในระหว่ำงปีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี 27,149,326,042 28,334,592,345 18,047,672,187 18,324,822,878 
กระแสเงนิสด 5,530,528,264 (1,180,003,744) 2,736,392,264 (285,126,744) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กู้ 13,527,733 11,859,837 9,401,458 7,976,053 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนทำงกำรเงนิจำกกำรรวมธุรกจิ - (17,122,396) - - 
ยอดสิน้ปี 32,693,382,039 27,149,326,042 20,793,465,909 18,047,672,187 
 
รำคำตำมบญัชแีละมลูค่ำยุตธิรรมของหุน้กู ้มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำตำมบญัช ี 32,693,382,039 27,149,326,042 20,793,465,909 18,047,672,187 
มลูค่ำยุตธิรรม 32,790,345,574 27,583,725,382 20,932,611,002 18,458,536,220 
 
มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกู้ อ้ำงอิงจำกรำคำตรำสำรหนี้ที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรบั (clean price) ที่เผยแพร่โดยสมำคมตลำด 
ตรำสำรหนี้ไทย ซึง่ถูกจดัอยู่ในระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 
อตัรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้ของกลุ่มกิจกำรทัง้หมดเป็นอตัรำดอกเบี้ยคงที่ โดยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วนัที่ในงบแสดง  
ฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
หุน้กู ้ 1.59 - 4.21 1.97 - 4.21 1.59 - 4.21 2.34 - 4.21 
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ระยะเวลำครบก ำหนดของหุน้กู ้มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 8,364,653,737 6,252,738,859 5,575,465,995 4,753,393,234 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 22,830,165,785 19,398,200,559 15,217,999,914 13,294,278,953 
เกนิกว่ำ 5 ปี 1,498,562,497 1,498,386,624 - - 
รวม 32,693,382,039 27,149,326,042 20,793,465,909 18,047,672,187 
 

22 รำยได้รอกำรตดับญัชี 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของรำยไดร้อกำรตดับญัช ีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี 3,334,723,850 2,732,617,432 678,473,543 590,274,967 
เพิม่ขึน้ 332,762,392 695,069,171 84,240,915 120,786,094 
รบัรูร้ำยได ้ (207,176,317) (93,020,405) (83,680,437) (32,587,518) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำ 
   งบกำรเงนิ - 57,652 - - 
ยอดสิน้ปี 3,460,309,925 3,334,723,850 679,034,021 678,473,543 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดตน้ปี 185,791,238 158,458,824 62,353,233 52,801,726 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 19,673,243 27,086,896 7,461,779 8,078,971 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 3,608,348 3,662,244 1,296,126 1,472,536 
 209,072,829 189,207,964 71,111,138 62,353,233 
     
กำรวดัมลูค่ำใหม ่     
(ผลก ำไร)ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง 
   ขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร์ 2,438,004 - (140,005) - 
(ผลก ำไร)ขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลง 
   ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 746,362 - (2,047,756) - 
(ผลก ำไร)ทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ (16,006,409) - (12,163,910) - 
 (12,822,043) - (14,351,671) - 
     
ผลประโยชน์ทีจ่่ำยในระหว่ำงปี (5,070,000) (3,416,726) - - 
ยอดสิน้ปี 191,180,786 185,791,238 56,759,467 62,353,233 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
อตัรำคดิลด 0.84 - 2.85 1.86 - 2.95 2.76 2.80 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 5.80 - 6.00 5.50 - 6.50 6.00 6.50 
อตัรำกำรลำออก 1.43 - 22.92 0.00 - 15.00 1.43 - 17.19 0.00 - 12.00 
อำยุเกษยีณ 55 และ 60 ปี 55 และ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 
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กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 

กำรเปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 ข้อสมมติเพ่ิมขึ้น ข้อสมมติลดลง 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
      
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ  

4.12 - 14.67 
ลดลง รอ้ยละ  
2.60 - 12.16 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ    
4.38 - 17.97 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 
2.76 - 12.97 

อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 
5.11 - 18.12 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  
4.59 - 16.63 

ลดลง รอ้ยละ  
4.87 - 15.04 

ลดลง รอ้ยละ  
4.38 - 13.90 

อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ  
2.46 - 13.17 

ลดลง รอ้ยละ  
2.74 - 13.26 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 
2.53 - 15.53 

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  
0.68 - 9.45 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

กำรเปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 ข้อสมมติเพ่ิมขึ้น ข้อสมมติลดลง 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
      
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ  

10.08 
ลดลง รอ้ยละ  

10.44 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

11.92 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  

12.25 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

12.11 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ  

14.25 
ลดลง รอ้ยละ  

10.44 
ลดลง รอ้ยละ  

12.24 
อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ  

5.59 
ลดลง รอ้ยละ  

11.27 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

6.24 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

4.64 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งตน้นี้อำ้งองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัิ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบำงเรื่องอำจมีควำมสมัพนัธ์กัน ในกำรค ำนวณ  
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบั
กำรค ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงจำกปีก่อน 
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24 เงินปันผล 
 
ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมื่อวนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลในอตัรำ 
0.0735 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,099 ลำ้นบำท บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลเมื่อวนัที ่25 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผล 
ระหว่ำงกำลในอัตรำ 0.0669 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิ้น  999 ล้ำนบำท บริษัทจ่ำยเงินปันผลเมื่อวันที่  
9 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
 
ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมื่อวนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลในอตัรำ 
0.0635 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 949 ลำ้นบำท บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลเมื่อวนัที ่25 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผล 
ระหว่ำงกำลในอัตรำ 0.0267 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิ้น  399 ล้ำนบำท บริษัทจ่ำยเงินปันผลเมื่อวันที่  
9 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

25 องคป์ระกอบของก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ของเงนิลงทนุ (139,052,998) 1,015,248,793 (23,296,191) 935,720,723 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (121,563,705) (102,386,930) - - 
กำรวดัมลูค่ำใหมข่องภำระผกูพนั 
   ผลประโยชน์พนักงำน 54,906,907 45,048,530 19,046,319 4,694,648 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ของ 
   บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ (113,749,362) (555,321,016) - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวม (319,459,158) 402,589,377 (4,249,872) 940,415,371 
     

ภำษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของ 
   ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 17,149,706 (213,029,083) 756,561 (188,176,488) 
รวม (302,309,452) 189,560,294 (3,493,311) 752,238,883 
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26 รำยได้อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิปันผลรบั 495,338,013 470,464,770 2,550,322,164 2,613,314,482 
รำยไดค้่ำนำยหน้ำและบรหิำรงำน 164,434,076 159,658,626 23,576,142 12,658,800 
ดอกเบีย้รบั 52,998,695 34,555,333 245,810,360 311,513,357 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรม 
   ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (222,224,479) 55,716,143 - - 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - (169,792,990) - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ 105,779,729 - - - 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร 
    และอุปกรณ์ 239,096,437 (12,042,264) 88,833 (5,050,816) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 120,855,931 320,857,800 - - 
อื่นๆ 297,034,636 192,399,534 57,408,050 1,567,637 
รวม 1,253,313,038 1,221,609,942 2,707,412,559 2,934,003,460 
 

27 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ตัว๋แลกเงนิ 3,517,289 10,734,810 3,517,289 10,734,810 
เงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ 171,211,338 214,774,180 57,321,330 84,918,240 
หุน้กู ้ 892,566,026 858,573,719 643,409,929 637,004,179 
เงนิกูจ้ำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 2,506,111 3,920,954 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 29,213,092 23,222,732 3,866,236 1,912,824 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กู ้ 14,274,498 13,268,729 9,801,477 9,614,280 
อื่นๆ 15,401,286 24,975,010 16,347,151 12,425,704 
รวม 1,126,183,529 1,145,549,180 736,769,523 760,530,991 
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28 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำน 870,983,765 670,999,695 339,018,774 250,645,346 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 610,508,944 619,990,466 86,912,749 78,874,343 
ค่ำเช่ำ 3,677,838 10,342,014 4,972 5,942 
ค่ำทีป่รกึษำ 85,672,038 58,569,000 11,683,477 12,739,978 
ตน้ทุนจำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 3,752,107,414 901,834,941 - 11,664,527 
ภำษธีุรกจิเฉพำะและค่ำธรรมเนียมโอนทีด่นิ 298,611,742 77,432,489 - 15,796,770 
 

29 ภำษีเงินได้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนั 354,120,096  337,257,794  - - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 18) 191,584,307  341,325,911  67,467,706 23,561,314 
รวม 545,704,403 678,583,705 67,467,706 23,561,314 
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ภำษีเงนิได้ส ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกิจกำรและบรษิัทมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชี 
คณูกบัอตัรำภำษ ีโดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 4,867,170,287 3,551,391,220 2,121,219,803 2,255,762,280 
หกั  ก ำไรของกจิกำรทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิได ้ (2,497,340,791) (154,024,083) - - 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วม 
และกำรร่วมคำ้ (585,278,951) (325,069,457) - - 

 1,784,550,545 3,072,297,680 2,121,219,803 2,255,762,280 
     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษ ีรอ้ยละ 20 356,910,109 614,459,536 424,243,961 451,152,456 
ผลกระทบ :     
รำยไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภำษ ี (45,323,263) (120,561,531) (436,265,340) (455,499,577) 
รำยไดท้ีต่อ้งเสยีภำษเีพิม่ขึน้  - 4,984,744 - 4,984,744 
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษ ี 72,490,447 27,316,080 1,954,371 10,880,641 
รำยจ่ำยทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ขึน้ (1,097,137) (1,775,270) (1,030,755) (1,288,220) 
ผลต่ำงจำกอตัรำภำษ ี 58,542,115 8,496,255 - - 
กำรใชป้ระโยชน์จำกผลขำดทุนทำงภำษ ี
   ทีผ่่ำนมำซึง่ยงัไม่รบัรู ้

 
(84,425,242) 

 
(8,182,879) 

 
- 

 
- 

ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์
   ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 168,427,271 153,321,093 79,753,702 13,331,270 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน 20,180,103 525,677 (1,188,233) - 
ภำษเีงนิได ้ 545,704,403 678,583,705 67,467,706 23,561,314 
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ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำของ 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (1,156,603,925) 231,320,786 (925,283,139) 109,616,872 (21,923,374) 87,693,498 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำก
กำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (22,557,292) - (22,557,292) 73,581,025 - 73,581,025 
กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผกูพนั
ผลประโยชน์พนักงำน 12,822,043 (2,564,409) 10,257,634 - - - 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น
ของบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้ 625,914,277 - 625,914,277 530,165,589 - 530,165,589 
รวม (540,424,897) 228,756,377 (311,668,520) 713,363,486 (21,923,374) 691,440,112 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำของ 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (959,016,914) 191,803,383 (767,213,531) (66,869,470) 13,373,894 (53,495,576) 

กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระผกูพนั
ผลประโยชน์พนักงำน 14,351,671 (2,870,334) 11,481,337 - - - 

รวม (944,665,243) 188,933,049 (755,732,194) (66,869,470) 13,373,894 (53,495,576) 

 
30 ก ำไรต่อหุ้น 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 

)บำท(  4,045,872,216 2,590,070,839 2,053,752,097 2,232,200,966 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้ำหนัก )หุน้(  14,946,834,679 14,946,834,679 14,946,834,679 14,946,834,679 
     
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน )บำท(  0.2707 0.1733 0.1374 0.1493 
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31 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยบริษัท ดบับลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จ ำกัด  ตระกูลอนันตประยูร และตระกูลจำรุกรสกุล  
ในสดัส่วนรอ้ยละ 33.61 จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 66.39 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

รายการระหว่างกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บริษทัยอ่ย     
รำยไดจ้ำกกำรบรหิำร - - 23,543,000 11,538,000 
รำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำร - - 34,906,912 29,594,236 
เงนิปันผลรบั - - 1,851,327,061 1,823,822,077 
ดอกเบีย้รบั - - 229,139,435 303,610,931 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรกิำร - - 168,925 433,932 
ดอกเบีย้จ่ำย - - 2,506,111 3,920,954 
     

บริษทัร่วม     
รำยไดธุ้รกจิน ้ำ 200,135,432 207,251,374 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 47,875,825 45,905,739 - - 
รำยไดอ้ื่น 17,781,324 17,185,449 - - 
รำยไดค้่ำนำยหน้ำและกำรบรหิำร 17,997,030 15,791,841 - - 
ตน้ทุนจำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 3,068,538 - - - 
     

กำรร่วมค้ำ     
รำยไดธุ้รกจิน ้ำ 8,727,730 8,172,187 - - 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 9,511,495 7,463,639 - - 
รำยไดอ้ื่น 703 - - - 
รำยไดค้่ำนำยหน้ำและกำรบรหิำร 11,955,927 12,253,760 7,409,533 8,242,926 
เงนิปันผลรบั - - 329,999,641 453,675,806 
ดอกเบีย้รบั 24,613,950 14,979,368 8,954,030 4,078,348 
     

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
ดอกเบีย้รบั 218,858 189,981 - - 
ค่ำเช่ำจ่ำย - 3,074,409 - 2,636,050 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 

 

89 

ยอดคงคา้ง 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 337,487,317 181,973,682 
บรษิทัร่วม 24,390,619 23,116,360 - - 
กำรร่วมคำ้ 15,710,090 9,497,420 - 4,354,098 
รวม 40,100,709 32,613,780 337,487,317 186,327,780 
     
เจ้ำหน้ี     
บรษิทัย่อย - - 11,442,400 10,254,924 
บรษิทัร่วม 352,907 - - - 
กำรร่วมคำ้ 3,756 4,279 3,756 4,279 
รวม 356,663 4,279 11,446,156 10,259,203 
     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
บรษิทัย่อย - - - 833,867 
 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัย่อย - - 7,291,850,000 7,002,800,000 
กำรร่วมคำ้ 233,600,000 296,327,207 - 222,000,000 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 34,000,000 34,000,000 - - 
รวม 267,600,000 330,327,207 7,291,850,000 7,224,800,000 
 
เงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำมและไม่มหีลกัประกนั โดยมดีอกเบี้ยในอตัรำร้อยละ  
0.55 ถงึ รอ้ยละ 6.50 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 0.55 ถงึ รอ้ยละ 6.50 ต่อปี) 
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เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
กำรร่วมคำ้ 247,050,552 268,090,552 - - 
 
เงนิให้กู้ระยะยำวแก่กิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรกู้ยมืปกติ เงนิให้กู้ดงักล่ำวมกี ำหนดช ำระคนื
ภำยในปี พ.ศ. 2572 และไม่มหีลกัประกนั โดยมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.00 และ รอ้ยละ MLR ลบ 1.25 ต่อปี, และ รอ้ยละ MLR 
เฉลีย่ ลบ 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 4.00 และ MLR ลบ 1.25 ต่อปี) 
 
เงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัย่อย - - 743,500,000 846,100,000 
 
เงนิกู้ระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำมและไม่มหีลกัประกนั โดยมดีอกเบี้ยในอตัรำร้อยละ  
0.30 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 0.45 ต่อปี) 
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั 
 
ผูบ้รหิำรส ำคญัของบรษิทัรวมถงึกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำทีใ่นระดบับรหิำรหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิำรระดบัสงู ค่ำตอบแทน
ทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 530,768,454 450,064,673 135,965,245 103,615,002 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 11,289,967 11,949,013 5,549,636 3,272,992 
รวม 542,058,421 462,013,686 141,514,881 106,887,994 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 

 

91 

32 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 
 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซึง่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ซื้อขำยทีด่นิ 869,888,850 866,913,703 - - 
ก่อสรำ้งคลงัสนิคำ้และอำคำรส ำนักงำน 640,214,196 1,003,146,443 391,089,638 354,148,013 
ก่อสรำ้งโรงงำนส ำเรจ็รปูและ 
   ระบบสำธำรณูปโภค 483,161,895 960,426,074 - - 
รวม 1,993,264,941 2,830,486,220 391,089,638 354,148,013 
 
หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 
 
ธนำคำรไดอ้อกหนังสอืค ้ำประกนัในนำมกลุ่มกจิกำรและบรษิทัดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สกลุเงินบำท     
ระบบสำธำรณูปโภค 28,404,127 31,675,597 3,442,460 5,861,530 
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 477,681,979 408,585,593 128,000 128,000 
กำรปฏบิตัติำมสญัญำกบักลุ่มพลงังำน 114,701,948 111,053,245 - - 
กำรขอรบัเงนิคนืภำษกี่อนกำรตรวจแลว้เสรจ็ 641,489,114 555,696,962 247,555,184 161,763,032 
อื่นๆ 122,543,167 162,909,004 8,182,118 38,382,955 
รวม 1,384,820,335 1,269,920,401 259,307,762 206,135,517 
สกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ     
กำรปฏบิตัติำมสญัญำกบักลุ่มพลงังำน 5,693,918 5,520,034 - - 
รวม 5,693,918 5,520,034 - - 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
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33 เหตุกำรณ์ส ำคญั 
 
เมื่อวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทั WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. (WHAUP (SG) 2DR) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิัทถือ
หุ้นทำงอ้อม ได้ยื่นหนังสือต่อ Vietnam International Arbitration Center (VIAC) ในประเทศเวียดนำมเพื่อเริ่มกระบวนกำร 
อนุญำโตตุลำกำรกับบริษัท Aqua One Water Corporation (Aqua One) ในฐำนะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท Duong River 
Surface Water Plant Joint Stock Company (SDWTP) และ Mr. Do Tat Thang ในฐำนะผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้ Aqua One และ 
Mr. Do Tat Thang ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีร่ะบุในสญัญำซื้อขำยหุน้ เนื่องจำก SDWTP ไม่สำมำรถน ำใบรบัรองกำรจดทะเบยีนกำร
ลงทุน (Investment Registration Certificate : IRC) ทีไ่ดม้กีำรแก้ไขเพิม่เตมิ (Amended IRC) ซึ่งรวมถงึกำรแก้ไขก ำลงักำรผลติ
ของโครงกำร SDWTP มำมอบใหแ้ก่ WHAUP (SG) 2DR ไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในสญัญำซื้อขำยหุน้ ทัง้นี้ภำยใต้สญัญำ
ซื้อขำยหุ้นดงักล่ำว WHAUP (SG) 2DR มสีทิธขิำยหุน้ SDWTP ที่ถืออยู่ทัง้หมดคนืใหแ้ก่ Aqua One และ Mr. Do Tat Thang 
ในรำคำที ่WHAUP (SG) 2DR ไดช้ ำระค่ำหุน้ไปพรอ้มกบัต้นทุนกำรถอืครอง (Carrying Cost) นับจำกวนัที ่WHAUP (SG) 2DR 
ได้จ่ำยเงินค่ำหุ้น จนถึงวันที่ WHAUP (SG) 2DR ได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นคืนครบตำมจ ำนวน หำก SDWTP ไม่สำมำรถน ำ 
Amended IRC มำมอบใหแ้ก่ WHAUP (SG) 2DR ไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
 
เมื่อวนัที ่19 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 WHAUP (SG) 2DR ไดร้บัส ำเนำค ำชีข้ำดของอนุญำโตตุลำกำร ลงวนัที ่16 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
โดยให้ Aqua One และ Mr. Do Tat Thang ซื้อหุ้นจำก WHAUP (SG) 2DR เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้หมด 1,886,265,957,000  
ดองเวยีดนำม บวกกบัต้นทุนกำรถือครอง นับจำกวนัที่ WHAUP (SG) 2DR ได้จ่ำยเงนิค่ำหุ้นจนถึงวนัที่ WHAUP (SG) 2DR 
ได้รบัช ำระเงินค่ำหุ้นคืนครบทัง้หมด ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำหำข้อสรุปเกี่ยวกบัแผนกำรลงทุนในบริษัท 
SDWTP และกำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนตำมกฎหมำยทีจ่ ำเป็น 
 
อย่ำงไรก็ตำมเหตุกำรณ์ข้ำงต้นไม่ส่งผลกระทบต่อกำรจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมและ  
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
 

34 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
เมื่อวนัที ่25 มกรำคม พ.ศ. 2566 กลุ่มกจิกำรไดอ้อกหุน้กู้ครัง้ที ่1/2566 จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรออกและเสนอขำย
ภำยใต้โครงกำรตรำสำรหนี้ (Medium Term Note Program) ของบริษัทตำมที่ได้รับอนุญำตให้ซื้อขำยในตลำดตรำสำรหนี้ 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์เมื่อวนัที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 ทัง้นี้กำรออกหุ้นกู้ได ้
ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหุน้แลว้โดยอำศยัมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวนัที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2565 
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