
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้

30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม 30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,741,126,107 2,840,989,100 399,047,798 647,287,265

เงนิลงทนุระยะสัน้ 7 637,552 647,175 - -

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 692,686,511 426,746,160 450,810,718 190,027,836

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 13,988,752,144 14,127,690,500 14,761,841,875 14,518,171,930

ตน้ทนุการพัฒนาอสงัหารมิทรัพย์ 9 11,183,776,415 11,529,117,236 2,977,189,074 3,303,596,662

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 274,607,910 311,303,057 5,501,094 21,045,538

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 10 230,534,819 - - -

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 28,112,121,458 29,236,493,228 18,594,390,559 18,680,129,231

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิลงทนุเผือ่ขาย 7 949,041,898 706,574,489 949,041,898 706,574,489

เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 10,440,522,298 12,827,738,991 1,062,687,935 1,062,687,935

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - 7,707,611,591 7,827,611,591

สว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ 874,588,716 862,778,657 97,499,995 97,499,995

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ - สทุธิ 144,283,010 144,283,010 - -

อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ - สทุธิ 2,245,504,320 2,251,432,995 22,769,870 22,954,682

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 2,842,216,425 2,613,261,336 31,955,521 36,471,372

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 119,214,467 99,888,755 - 10,763,938

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 692,151,562 628,527,729 151,219,380 155,032,465

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 18,307,522,696 20,134,485,962 10,022,786,190 9,919,596,467

รวมสนิทรพัย์ 46,419,644,154 49,370,979,190 28,617,176,749 28,599,725,698

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

กรรมการ  ______________________________      กรรมการ  ______________________________ 
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บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้

30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม 30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ

หนีส้นิหมนุเวยีน

เงนิกูร้ะยะสัน้ 80,000,000 300,000,000 - 300,000,000

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 1,649,875,599 1,671,914,393 551,610,834 545,040,200

หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 3,130,929,305 637,719,864 3,130,929,305 637,719,864

รายไดร้อการตัดบัญชทีีถ่งึก าหนด

รับรูภ้ายในหนึง่ปี 88,319,353 124,573,234 18,752,651 25,451,091

เงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน - - 4,760,854,276 4,534,184,170

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 77,532,011 91,324,431 419,715 -

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 55,272,987 81,203,344 13,067,861 35,100,405

หนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับสนิทรัพย์

ทีจั่ดประเภททีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 10 14,238,870 - - -

   

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 5,096,168,125 2,906,735,266 8,475,634,642 6,077,495,730

เงนิกูร้ะยะยาว 41,033,642 - - -

เงนิกูร้ะยะยาวจากกจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกัน - - 975,642,554 1,011,391,559

หุน้กู ้ 13,481,446,798 15,970,305,631 4,491,174,765 6,982,328,581

รายไดร้อการตัดบัญชี 1,890,709,311 1,917,266,841 622,827,461 629,457,188

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 1,002,683,026 976,110,899 34,569,641 -

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 96,155,097 94,764,914 28,737,702 15,242,972

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 170,945,468 180,662,665 46,262,105 51,853,846

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 16,682,973,342 19,139,110,950 6,199,214,228 8,690,274,146

รวมหนีส้นิ 21,779,141,467 22,045,846,216 14,674,848,870 14,767,769,876

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน
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บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแลว้

30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม 30 มถินุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บำท บำท บำท บำท

หนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ (ตอ่)

สว่นของเจำ้ของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามัญ จ านวน 15,000,000,000 หุน้

   มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 0.40 บาทมลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 0.40 บาท 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามัญ จ านวน 9,705,186,191 หุน้ 

   มลูคา่ทีไ่ดรั้บช าระแลว้ หุน้ละ 0.40 บาทมลูคา่ทีไ่ดรั้บช าระแลว้ หุน้ละ 0.40 บาท 3,882,074,476 3,882,074,476 3,882,074,476 3,882,074,476

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ 438,704,620 438,704,620 438,704,620 438,704,620

ก าไรสะสม

จัดสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000

ยังไมไ่ดจั้ดสรร 13,100,006,353 15,668,291,687 8,975,119,279 9,056,668,650

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 3,561,234,224 3,393,365,850 46,429,504 (145,491,924)

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจำ้ของ

ของบรษิทัใหญ่ 21,582,019,673 23,982,436,633 13,942,327,879 13,831,955,822

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 3,058,483,014 3,342,696,341 - -

รวมสว่นของเจำ้ของ 24,640,502,687 27,325,132,974 13,942,327,879 13,831,955,822

รวมหนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ 46,419,644,154 49,370,979,190 28,617,176,749 28,599,725,698

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 1,210,545,548 816,830,875 315,875,376 688,597,225

รายไดจ้ากธรุกจิน ้า 415,148,317 381,241,991 11,281,856 11,741,236

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 308,051,587 265,631,254 21,338,037 19,080,761

ตน้ทนุจากการขายอสงัหารมิทรัพย์ (466,294,608) (430,054,064) (197,641,274) (376,723,025)

ตน้ทนุธรุกจิน ้า (208,672,230) (189,364,443) (9,527,543) (8,973,377)

ตน้ทนุจากการใหเ้ชา่และบรกิาร (146,518,345) (115,645,346) (12,128,244) (11,716,608)

ก ำไรข ัน้ตน้ 1,112,260,269 728,640,267 129,198,208 322,006,212

รายไดอ้ืน่ 230,735,791 260,643,171 1,274,733,434 1,351,452,358

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (113,705,743) (68,383,955) (40,203,615) (52,611,121)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (201,481,218) (202,000,914) (100,565,694) (106,879,719)

ตน้ทนุทางการเงนิ (119,180,423) (188,392,716) (121,906,176) (166,493,278)

สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 687,907,526 236,148,349 - -

ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได้ 1,596,536,202 766,654,202 1,141,256,157 1,347,474,452

ภาษีเงนิได ้ (37,557,118) (59,070,705) (7,874,813) (7,591,320)

ก ำไรส ำหรบังวด 1,558,979,084 707,583,497 1,133,381,344 1,339,883,132

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอืน่

รายการทีจ่ะไมจั่ดประเภทรายการใหมไ่ปยัง

ก าไรหรอืขาดทนุภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพัน

ผลประโยชนพ์นักงาน 22,282,438 - (4,947,565) -

ภาษีเงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจั่ดประเภท

รายการใหมไ่ปยังก าไรหรอืขาดทนุภายหลงั (4,456,488) - 989,513 -

รวมรายการทีจ่ะไมจั่ดประเภทรายการใหมไ่ปยัง

ก าไรหรอืขาดทนุภายหลงั 17,825,950 - (3,958,052) -

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บำท บำท บำท บำท

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ (ตอ่)

รายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหมไ่ปยัง

ก าไรหรอืขาดทนุภายหลงั

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทนุเผือ่ขาย 126,138,839 (69,729,782) 126,501,264 (69,729,782)

ผลตา่งของอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่

งบการเงนิ (25,481,718) 30,612,883 - -

สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ของ

การรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (7,385,783) 12,534,504 - -

ภาษีเงนิไดข้องรายการทีจ่ะจัดประเภท

รายการใหมไ่ปยังก าไรหรอืขาดทนุ

ภายหลงั (25,227,768) 13,945,956 (25,300,253) 13,945,956

รวมรายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหมไ่ปยัง

ก าไรหรอืขาดทนุภายหลงั 68,043,570 (12,636,439) 101,201,011 (55,783,826)

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรบังวด - สทุธิ

จำกภำษี 85,869,520 (12,636,439) 97,242,959 (55,783,826)

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบังวด 1,644,848,604 694,947,058 1,230,624,303 1,284,099,306

กำรแบง่ปนัก ำไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 1,240,676,624 606,726,111 1,133,381,344 1,339,883,132

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 318,302,460 100,857,386 - -

ก ำไรส ำหรบังวด 1,558,979,084 707,583,497 1,133,381,344 1,339,883,132

กำรแบง่ปนัก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 1,328,420,252 590,065,483 1,230,624,303 1,284,099,306

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 316,428,352 104,881,575 - -

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบังวด 1,644,848,604 694,947,058 1,230,624,303 1,284,099,306

ก ำไรตอ่หุน้สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ

ของบรษิทัใหญ่

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.13 0.06 0.12 0.14

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 1,631,754,921 2,535,726,883 591,482,148 688,597,225

รายไดจ้ากธรุกจิน ้า 821,580,511 761,961,735 22,258,848 24,098,754

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 616,794,613 533,210,202 46,574,518 39,069,218

ตน้ทนุจากการขายอสงัหารมิทรัพย์ (709,003,192) (1,065,709,856) (303,667,773) (376,723,025)

ตน้ทนุธรุกจิน ้า (427,513,995) (396,934,252) (19,436,271) (20,307,851)

ตน้ทนุจากการใหเ้ชา่และบรกิาร (278,434,040) (240,849,123) (23,795,565) (23,084,852)

ก ำไรข ัน้ตน้ 1,655,178,818 2,127,405,589 313,415,905 331,649,469

รายไดอ้ืน่ 415,242,482 478,371,709 1,609,314,812 1,989,568,010

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (156,215,310) (115,665,300) (62,417,261) (68,573,672)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (376,174,946) (364,416,829) (184,746,963) (138,435,211)

ตน้ทนุทางการเงนิ (241,611,901) (363,695,749) (244,368,704) (335,512,723)

สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 960,964,677 907,687,408 - -

ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได้ 2,257,383,820 2,669,686,828 1,431,197,789 1,778,695,873

ภาษีเงนิได ้ (71,537,649) (239,487,822) (13,295,893) (33,196,285)

ก ำไรส ำหรบังวด 2,185,846,171 2,430,199,006 1,417,901,896 1,745,499,588

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการทีจ่ะไมจั่ดประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทนุภายหลัง

การวัดมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพัน

ผลประโยชน์พนักงาน 22,282,438 - (4,947,565) -

ภาษีเงนิไดข้องรายการทีจ่ะไปจัดประเภท

รายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทนุภายหลัง (4,456,488) - 989,513 -

รวมรายการทีจ่ะไมจั่ดประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทนุภายหลัง 17,825,950 - (3,958,052) -

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บำท บำท บำท บำท

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ตอ่)

รายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทนุภายหลัง

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทนุเผือ่ขาย 244,849,350 (102,892,949) 244,849,350 (102,892,949)

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่

งบการเงนิ (37,510,728) 18,419,754 - -

สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ของ

การรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (11,419,094) 3,256,194 - -

ภาษีเงนิไดข้องรายการทีจ่ะจัดประเภท

รายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทนุ

ภายหลัง (48,969,870) 20,578,590 (48,969,870) 20,578,590

รวมรายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทนุภายหลัง 146,949,658 (60,638,411) 195,879,480 (82,314,359)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรบังวด - สทุธิ

จำกภำษี 164,775,608 (60,638,411) 191,921,428 (82,314,359)

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบังวด 2,350,621,779 2,369,560,595 1,609,823,324 1,663,185,229

กำรแบง่ปนัก ำไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 1,775,667,769 1,950,179,054 1,417,901,896 1,745,499,588

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 410,178,402 480,019,952 - -

ก ำไรส ำหรบังวด 2,185,846,171 2,430,199,006 1,417,901,896 1,745,499,588

กำรแบง่ปนัก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 1,943,536,143 1,888,299,947 1,609,823,324 1,663,185,229

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 407,085,636 481,260,648 - -

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบังวด 2,350,621,779 2,369,560,595 1,609,823,324 1,663,185,229

ก ำไรตอ่หุน้สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ

ของบรษิทัใหญ่

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.18 0.20 0.15 0.18

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของเจำ้ของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562

สว่นแบง่ กำรเปลีย่นแปลง รวม

จดัสรรแลว้ - ก ำไรขำดทุน สว่นไดเ้สยี สว่นของผูเ้ป็น สว่นไดเ้สยี

ทุนทีอ่อกและ สว่นเกนิมลูคำ่ ทุนส ำรองตำม เงนิลงทุน กำรแปลงคำ่ กำรวดั เบ็ดเสร็จอืน่ของ ของบรษิทัใหญ่ เจำ้ของของ ทีไ่มม่อี ำนำจ รวมสว่นของ

ช ำระแลว้ หุน้สำมญั กฎหมำย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เผือ่ขำย งบกำรเงนิ มลูคำ่ใหม่ กำรรว่มคำ้ ในบรษิทัยอ่ย บรษิทัใหญ่ ควบคมุ เจำ้ของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลอื ณ ตน้งวด พ.ศ. 2561 3,882,074,476 438,704,620 600,000,000 13,419,967,939 (87,019,052) (58,799,172) 12,157,647 (16,755,384) 3,622,556,729 21,812,887,803 2,939,442,894 24,752,330,697

การเพิม่ทนุของบรษัิทยอ่ย - - - - - - - - - - 11 11

เงนิปันผลจา่ย - - - (1,199,561,014) - - - - - (1,199,561,014) - (1,199,561,014)

เงนิปันผลจา่ยจากบรษัิทยอ่ยแกส่ว่นไดเ้สยี

ทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - - - - - - - - (449,001,877) (449,001,877)

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - 1,950,179,054 (82,314,359) 18,155,916 - 2,279,336 - 1,888,299,947 481,260,648 2,369,560,595

ยอดคงเหลอื ณ สิน้งวด พ.ศ. 2561 3,882,074,476 438,704,620 600,000,000 14,170,585,979 (169,333,411) (40,643,256) 12,157,647 (14,476,048) 3,622,556,729 22,501,626,736 2,971,701,676 25,473,328,412

ยอดคงเหลอื ณ ตน้งวด พ.ศ. 2562 3,882,074,476 438,704,620 600,000,000 15,668,291,687 (162,551,040) (61,217,530) 12,157,647 (17,579,956) 3,622,556,729 23,982,436,633 3,342,696,341 27,325,132,974

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบัญชี 4 - - - (2,844,501,836) - - - - - (2,844,501,836) (289,802,333) (3,134,304,169)

ยอดคงเหลอืทีป่รบัปรุงแลว้ 3,882,074,476 438,704,620 600,000,000 12,823,789,851 (162,551,040) (61,217,530) 12,157,647 (17,579,956) 3,622,556,729 21,137,934,797 3,052,894,008 24,190,828,805

การเพิม่ทนุของบรษัิทยอ่ย - - - - - - - - - - 10 10

การลดทนุของบรษัิทยอ่ย - - - - - - - - - - (80,000,000) (80,000,000)

เงนิปันผลจา่ย - - - (1,499,451,267) - - - - - (1,499,451,267) - (1,499,451,267)

เงนิปันผลจา่ยจากบรษัิทยอ่ยแกส่ว่นไดเ้สยี

ทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - - - - - - - - (321,496,640) (321,496,640)

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - 1,775,667,769 195,879,480 (37,366,721) 17,348,980 (7,993,365) - 1,943,536,143 407,085,636 2,350,621,779

ยอดคงเหลอื ณ สิน้งวด พ.ศ. 2562 3,882,074,476 438,704,620 600,000,000 13,100,006,353 33,328,440 (98,584,251) 29,506,627 (25,573,321) 3,622,556,729 21,582,019,673 3,058,483,014 24,640,502,687

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม

สว่นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ

ก ำไรสะสม ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
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บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของเจำ้ของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562

จดัสรรแลว้ -

ทุนทีอ่อกและ สว่นเกนิมลูคำ่ ทุนส ำรองตำม เงนิลงทุน กำรวดั รวมสว่นของ

ช ำระแลว้ หุน้สำมญั กฎหมำย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เผือ่ขำย มลูคำ่ใหม่ เจำ้ของ

บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลอื ณ ตน้งวด พ.ศ. 2561 3,882,074,476 438,704,620 600,000,000 8,389,892,660 (87,019,052) 17,059,116 13,240,711,820

เงนิปันผลจา่ย - - - (1,199,561,014) - - (1,199,561,014)

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - 1,745,499,588 (82,314,359) - 1,663,185,229

ยอดคงเหลอื ณ สิน้งวด พ.ศ. 2561 3,882,074,476 438,704,620 600,000,000 8,935,831,234 (169,333,411) 17,059,116 13,704,336,035

ยอดคงเหลอื ณ ตน้งวด พ.ศ. 2562 3,882,074,476 438,704,620 600,000,000 9,056,668,650 (162,551,040) 17,059,116 13,831,955,822

เงนิปันผลจา่ย - - - (1,499,451,267) - - (1,499,451,267)

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - 1,417,901,896 195,879,480 (3,958,052) 1,609,823,324

ยอดคงเหลอื ณ สิน้งวด พ.ศ. 2562 3,882,074,476 438,704,620 600,000,000 8,975,119,279 33,328,440 13,101,064 13,942,327,879

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ

ก ำไรสะสม ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
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บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน

ก าไรกอ่นภาษีเงนิได ้ 2,257,383,820 2,669,686,828 1,431,197,789 1,778,695,873

รายการปรับปรุง

(กลบัรายการ)คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (907,512) (18,734,859) (394,985) 8,970

(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น - - (26,976,949) 10,193,340

คา่เสือ่มราคา 126,219,139 112,711,842 6,347,546 7,038,733

คา่ตดัจ าหน่าย 2,861,091 3,257,313 2,004,980 2,734,634

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุระยะสัน้ (922,759) - - -

ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ - (776,282,984) - -

ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (1,530,571) (2,836,198) (767,807) (1,417,093)

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 23,672,621 5,741,881 8,547,165 1,117,300

รายไดด้อกเบีย้ (281,536,572) (357,757,298) (272,943,071) (338,502,367)

รายไดเ้งนิปันผล (71,687,098) (52,722,425) (1,212,283,439) (1,536,258,344)

ตน้ทนุทางการเงนิ 241,611,901 363,695,749 244,368,704 335,512,723

สว่นแบง่ก าไรจากบรษัิทร่วมและการร่วมคา้ (960,964,677) (907,687,408) - -

การเปลีย่นแปลงของสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิในการด าเนนิงาน

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (49,656,493) (10,033,219) (6,610,755) (3,233,717)

ตน้ทนุการพัฒนาอสงัหารมิทรัพย์ 201,020,701 366,343,486 326,407,588 319,594,336

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ (22,763,034) 29,253,147 1,011,382 1,449,426

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (13,543,508) (318,961,223) 1,921,576 5,988,742

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (80,832,070) (264,356,172) (13,056,990) (67,768,770)

รายไดร้อการตดับญัชี (62,811,411) (58,714,608) (13,328,166) (12,747,023)

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (25,930,357) (35,650,254) (22,032,545) (11,828,218)

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 4,521,670 (26,243,090) (5,591,742) (2,690,176)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 1,284,204,881 720,710,508 447,820,281 487,888,369

ดอกเบีย้รับ 32,441,045 43,403,337 19,052,457 24,761,402

ดอกเบีย้จา่ย (364,571,978) (508,175,091) (226,656,017) (311,786,903)

เงนิปันผลรับจากกจิกรรมด าเนนิงาน 354,691,163 144,784,039 55,542,693 19,419,678

ภาษีเงนิไดรั้บคนื 11,616,712 393,933,930 11,616,712 -

ภาษีเงนิไดจ้า่ย (134,352,602) (134,852,411) (12,606,605) (17,119,939)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 1,184,029,221 659,804,312 294,769,521 203,162,607

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม ขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทนุ

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทนุระยะสัน้ (649,990,377) - - -

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุระยะสัน้ 650,922,759 - - -

เงนิสดจา่ยใหกู้ร้ะยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (170,311,644) - (575,442,000) (161,500,000)

เงนิสดรับคนืจากการใหกู้ร้ะยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 309,250,000 219,825,000 323,000,000 440,500,000

เงนิสดรับจากการลดทนุของเงนิลงทนุเผือ่ขาย 2,381,941 27,919,297 2,381,941 27,919,297

เงนิสดจา่ยเพือ่ลงทนุในบรษัิทร่วม (74,126,794) (224,089,600) - -

เงนิสดรับจากการลดทนุของเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - 120,000,000 -

เงนิสดจา่ยเพือ่สว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ (19,775,000) (152,280,000) - -

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ - 1,589,847,751 - -

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (267,659,849) (282,712,836) (1,021,290) (7,340,198)

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 1,754,579 3,027,476 811,065 1,420,000

เงนิสดจา่ยภาษีเงนิไดจ้ากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรัพย์ - (75,165,445) - -

เงนิปันผลรับจากกจิกรรมลงทนุ 32,996,370 52,722,425 1,156,740,746 1,434,518,673

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (184,558,015) 1,159,094,068 1,026,470,462 1,735,517,772

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 

เงนิสดรับจากเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 380,000,000 800,000,000 - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (600,000,000) (900,000,000) (300,000,000) (400,000,000)

เงนิสดรับจากเงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 600,000,000 650,000,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - (373,329,894) (590,534,383)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - (3,999,000,000) - -

เงนิสดรับจากหุน้กู ้ - 5,000,000,000 - -

เงนิสดจา่ยในการออกหุน้กู ้ - (944,489) - -

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาว 41,031,428 - - -

เงนิปันผลจา่ย (1,817,604,318) (1,593,050,139) (1,496,149,556) (1,198,997,941)

เงนิสดรับจากสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 10 11 - -

เงนิสดจา่ยแกส่ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (80,000,000) - - -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (2,076,572,880) (692,994,617) (1,569,479,450) (1,539,532,324)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บำท บำท บำท บำท

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ข ึน้(ลดลง)สทุธิ (1,077,101,674) 1,125,903,763 (248,239,467) 399,148,055

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 2,840,989,100 1,616,903,884 647,287,265 205,825,224

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและ

รายการเทยีบเทา่เงนิสด (22,761,319) 18,400,679 - -

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดสิน้งวด 1,741,126,107 2,761,208,326 399,047,798 604,973,279

รำยกำรทีม่ใิชเ่งนิสด

เจา้หนี้จากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 96,810,502 35,842,183 1,372,835 494,611

เงนิปันผลคา้งจา่ย 14,427,326 69,710,781 14,378,027 14,761,102

คา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้กูค้า้งจา่ย - 8,025,000 - -

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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