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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัไดรั้บอนุมติักำรเพิกถอนจำกกำรเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม พ.ศ. 2559 บริษทั

มีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 

 

ชั้น 18 อำคำร ยเูอ็ม ทำวเวอร์ เลขท่ี 9 ถนนรำมค ำแหง  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 10250 

 

กำรประกอบกำรธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจกำร) คือ กำรให้เช่ำและขำยท่ีดิน อำคำร โรงงำน คลงัสินคำ้ และอสังหำริมทรัพยอ่ื์นๆ กำรพฒันำและบริหำรจดักำร

อสังหำริมทรัพยใ์นนิคมอุตสำหกรรม และเขตอุตสำหกรรม กำรบริกำรสำธำรณูปโภค ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และบริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลน้ีแสดงในสกุลเงินบำทดว้ยหน่วยบำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยำ่งอ่ืน 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เติมอ่ืนเก่ียวกบั

รำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชี วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำอังกฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมี

เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใชข้อ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบำยกำรบัญชี 

 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2561 ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

 

กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบติัก่อน

วนับงัคบัใช ้ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหว่ำงกำรประเมิน 

ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำใช้ 
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4 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

 

กลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้มำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วธีิรับรู้ผลกระทบ

สะสมจำกกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี 

เป็นรำยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ กลุ่มกิจกำรไดใ้ช้วิธีปฏิบติัท่ีผอ่นปรนส ำหรับสัญญำท่ีเสร็จ

สมบูรณ์แลว้และสัญญำท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 

 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 มำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่อวธีิปฏิบติัทำงบญัชีของกลุ่มกิจกำรท่ีเป็นสำระส ำคญัในเร่ืองกำรรับรู้รำยไดส้ ำหรับค่ำควำมพร้อมจ่ำย

พลงัไฟฟ้ำของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง โดยจะรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริกำรแก่ลูกคำ้ตำมสัญญำแลว้ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที ่31 ธันวำคม  

พ.ศ. 2561  

ณ วันที ่1 มกรำคม  

พ.ศ. 2562 

ตำมที่รำยงำนไว้เดิม รำยกำรปรับปรุง ตำมที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12,827,738,991 (3,134,304,169) 9,693,434,822 

ก ำไรสะสม 15,668,291,687 (2,844,501,836) 12,823,789,851 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 3,342,696,341 (289,802,333) 3,052,894,008 

 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงจ ำนวนเงินของแต่ละรำยกำรในขอ้มูลทำงกำรเงินในงวดปัจจุบนัจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเร่ืองรำยไดฉ้บบัใหม่เทียบกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินเก่ียวกบัรำยไดฉ้บบัก่อน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ณ วันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

จ ำนวนเงิน 

ตำมที่รำยงำน 

ผลกระทบจำก 

มำตรฐำนฉบับที่ 15 

จ ำนวนเงิน 

ตำมมำตรฐำน 

รำยได้ฉบับก่อน 

    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,440,522,298 3,417,094,009 13,857,616,307 

ก ำไรสะสม 13,100,006,353 3,101,144,515 16,201,150,868 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 3,058,483,014 315,949,494 3,374,432,508 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

จ ำนวนเงิน 

ตำมที่รำยงำน 

ผลกระทบจำก 

มำตรฐำนฉบับที่ 15 

จ ำนวนเงิน 

ตำมมำตรฐำน 

รำยได้ฉบับก่อน 

    

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วม 

   และกำรร่วมคำ้ 687,907,526 141,394,920 829,302,446 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

จ ำนวนเงิน 

ตำมที่รำยงำน 

ผลกระทบจำก 

มำตรฐำนฉบับที่ 15 

จ ำนวนเงิน 

ตำมมำตรฐำน 

รำยได้ฉบับก่อน 

    

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วม 

   และกำรร่วมคำ้ 960,964,677 282,789,840 1,243,754,517 

 

5 ประมำณกำรทำงบัญชี 

 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีมำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 

 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ซ่ึงคือคณะกรรมกำรบริหำรของกลุ่มบริษัทระบุส่วนงำนท่ีรำยงำนของธุรกิจเพื่อใช้ในกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัโดย

จ ำแนกตำมสำยผลิตภณัฑแ์ละท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์ 

 

รำยได้จำกลูกคำ้ 1 รำย ของส่วนงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพยใ์นประเทศ มีจ ำนวนเงิน 806.04 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 2 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 1,670.08 

ลำ้นบำท) 
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ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรตำมส่วนงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2562 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

 ธุรกิจ ธุรกิจ   ธุรกิจ    

 อสังหำริมทรัพย์ พลังงำน ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอ่ืนๆ อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอ่ืนๆ รวม 

         

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ 1,631,754,921 - - - - - - 1,631,754,921 

รำยไดธุ้รกิจน ้ ำ 602,322 - 820,978,189 - - - - 821,580,511 

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบริกำร 365,942,354 2,873,664 108,563,175 139,415,420 - - - 616,794,613 

รวมรำยได ้ 1,998,299,597 2,873,664 929,541,364 139,415,420 - - - 3,070,130,045 

         

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 647,243,518 8,651,052 396,114,069 92,202,637 (8,656,348) (845,400) (11,920,966) 1,122,788,562 

รำยไดอ่ื้น 345,037,906 67,005,205 1,893,518 812,246 407,882 260 85,465 415,242,482 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (94,740,911) (127,822,449) (19,048,541) - - - - (241,611,901) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 19,195,576 941,769,101 - - - - - 960,964,677 

ภำษีเงินได ้ (24,789,644) (5,606,068) (19,721,531) (21,420,406) - - - (71,537,649) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 891,946,445 883,996,841 359,237,515 71,594,477 (8,248,466) (845,140) (11,835,501) 2,185,846,171 

         

ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม        (410,178,402) 

ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่        1,775,667,769 

         

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมส่วนงำน 78,542,212 1,578,627 37,321,565 11,244,143 328,970 - 64,712 129,080,230 
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ขอ้มูลสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมส่วนงำน มีดงัน้ี 

 

 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

 ธุรกิจ    ธุรกิจ    

 อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงำน ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอ่ืน ๆ อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอ่ืน ๆ รวม 

         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน         

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตำมส่วนงำน 4,005,861,154 10,818,189,993 1,779,699,848 260,946,403 325,373,491 48,049,803 1,145,639 17,239,266,331 

สินทรัพยอ่ื์น         

   สินทรัพยอ่ื์นตำมส่วนงำน 13,384,451,972 344,345,582 726,889,293 70,616,817 408,995,153 63,012,520 70,796,889 15,069,108,226 

   สินทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ไดปั้นส่วน        14,111,269,597 

รวมสินทรัพย ์        46,419,644,154 

         

หน้ีสินตำมส่วนงำน 12,255,545,942 29,686,039 217,689,025 72,767,451 81,072,058 10,356,406 718,871 12,667,835,792 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน        9,111,305,675 

รวมหน้ีสิน        21,779,141,467 

 

 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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  31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

 ธุรกิจ    ธุรกิจ   

 อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงำน ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอ่ืน ๆ อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจอ่ืน ๆ รวม 

        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตำมส่วนงำน 3,991,770,753 13,232,810,225 1,530,734,174 241,879,195 329,846,964 981,407 19,328,022,718 

สินทรัพยอ่ื์น        

   สินทรัพยอ่ื์นตำมส่วนงำน 14,007,606,281 516,934,171 853,763,115 80,696,330 351,618,159 57,336,157 15,867,954,213 

   สินทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ไดปั้นส่วน       14,175,002,259 

รวมสินทรัพย ์       49,370,979,190 

        

หน้ีสินตำมส่วนงำน 12,374,869,844 20,920,882 172,590,928 89,549,294 98,076,386 1,861,832 12,757,869,166 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน       9,287,977,050 

รวมหน้ีสิน       22,045,846,216 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีแสดงขำ้งตน้น้ี หมำยถึง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนอกเหนือจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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กลุ่มกิจกำรเปล่ียนแปลงส่วนงำนท่ีรำยงำน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้ำงภำยในองคก์รในปัจจุบนั ทั้งน้ีกลุ่มกิจกำรไม่ไดป้รับยอ้นหลงัขอ้มูลตำมส่วนงำนของปีก่อนเน่ืองจำกตน้ทุนในกำรจดัท ำขอ้มูลสูงเกินไป ดงันั้นกลุ่มกิจกำรจึงเปิดเผยขอ้มูลตำมส่วนงำนส ำหรับปีปัจจุบนัตำมเกณฑเ์ดิมเพื่อ

กำรเปรียบเทียบ ดงัน้ี 

 

ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรตำมส่วนงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

 ธุรกจิ ธุรกจิ   บริษัท  ธุรกจิ ธุรกจิ   บริษัท  

 อสังหำริมทรัพย์ พลงังำน ธุรกจิน ำ้ ธุรกจิอ่ืน ๆ โฮลดิง้ รวม อสังหำริมทรัพย์ พลงังำน ธุรกจิน ำ้ ธุรกจิอ่ืน ๆ โฮลดิง้ รวม 

             

รำยไดจ้ำกกำรขำย 

   อสงัหำริมทรัพย ์ 1,631,754,921 - - - - 1,631,754,921 2,535,726,883 - - - - 2,535,726,883 

รำยไดธุ้รกิจน ้ ำ 602,322 - 820,978,189 - - 821,580,511 589,902 - 761,371,833 - - 761,961,735 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและ 

   บริกำร 365,942,354 2,873,664 108,563,175 139,415,420 - 616,794,613 331,143,565 - 81,972,880 120,093,757 - 533,210,202 

รวมรำยได ้ 1,998,299,597 2,873,664 929,541,364 139,415,420 - 3,070,130,045 2,867,460,350 - 843,344,713 120,093,757 - 3,830,898,820 

             

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร 

   ด ำเนินงำน 638,587,170 8,651,052 395,268,669 85,441,759 (5,160,088) 1,122,788,562 1,195,094,794 334,838 376,153,931 76,907,937 (1,168,040) 1,647,323,460 

รำยไดอ่ื้น 345,445,788 67,005,205 1,893,778 836,539 61,172 415,242,482 394,886,101 79,602,087 3,430,183 401,139 52,199 478,371,709 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (94,740,911) (127,822,449) (19,048,541) - - (241,611,901) (182,604,204) (154,351,719) (26,739,826) - - (363,695,749) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน             

   บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 19,195,576 941,769,101 - - - 960,964,677 (3,254,037) 910,941,445 - - - 907,687,408 

ภำษีเงินได ้ (24,789,644) (5,606,068) (19,721,531) (21,420,406) - (71,537,649) (185,884,676) (11,316,659) (24,957,905) (17,328,582) - (239,487,822) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 883,697,979 883,996,841 358,392,375 64,857,892 (5,098,916) 2,185,846,171 1,218,237,978 825,209,992 327,886,383 59,980,494 (1,115,841) 2,430,199,006 

             

ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สีย             

   ท่ีไมม่ีอ  ำนำจควบคุม      (410,178,402)      (480,019,952) 

ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็น             

   เจำ้ของของบริษทัใหญ่      1,775,667,769      1,950,179,054 

 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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ขอ้มูลค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมส่วนงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ  ในประเทศ ต่ำงประเทศ  

 ธุรกิจ ธุรกิจ   บริษัท  ธุรกิจ ธุรกิจ   บริษัท  

 อสังหำริมทรัพย์ พลังงำน ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอ่ืน ๆ โฮลดิง้ รวม อสังหำริมทรัพย์ พลังงำน ธุรกิจน ้ำ ธุรกิจอ่ืน ๆ โฮลดิง้ รวม 

             

ค่ำเส่ือมรำคำตำมส่วนงำน 76,636,052 1,578,627 36,700,713 11,303,747 - 126,219,139 74,390,906 57,814 30,710,997 7,552,125 - 112,711,842 

ค่ำตดัจ  ำหน่ำยตำมส่วนงำน 2,235,130 - 620,852 5,109 - 2,861,091 2,921,142 - 336,171 - - 3,257,313 

รวมค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ  ำหน่ำย      129,080,230      115,969,155 

 

 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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7 มูลค่ำยุติธรรม 

 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม แต่ไม่รวมถึงรำยกำรท่ีมูลค่ำยติุธรรมใกลเ้คียงกบัรำคำตำมบญัชี 

 

 ข้อมูลระดับท่ี 1 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

     

เงินลงทุนระยะสั้น 637,552 647,175 - - 

เงินลงทุนเผือ่ขำย 949,041,898 706,574,489 949,041,898 706,574,489 

 949,679,450 707,221,664 949,041,898 706,574,489 

 

8 ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 

ลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงแสดงรวมในรำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงินสำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 198,213,156 177,873,623 60,274,610 56,319,383 

เกินก ำหนดช ำระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 32,521,995 35,206,000 6,810,686 4,408,838 

   3 - 6 เดือน 1,966,340 1,917,308 446,707 480,322 

   6 - 12 เดือน 3,509,234 4,048,892 1,006,981 960,644 

   เกินกวำ่ 12 เดือน 12,632,419 13,049,305 5,379,809 5,787,516 

 248,843,144 232,095,128 73,918,793 67,956,703 

หัก  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (18,107,993) (19,015,505) (6,833,497) (7,228,482) 

 230,735,151 213,079,623 67,085,296 60,728,221 

 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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9 ต้นทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยร์ะหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562  

มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

ยอดตน้งวด 11,529,117,236 3,303,596,662 

เพิ่มข้ึน 714,321,247 27,276,675 

โอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (251,428,037) - 

ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรเปล่ียนแปลงค่ำงบกำรเงิน (14,630,363) - 

รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย (793,603,668) (353,684,263) 

ยอดส้ินงวด 11,183,776,415 2,977,189,074 

 

กลุ่มกิจกำรไดโ้อนตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยไ์ปอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำน 

 

ตน้ทุนกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยจ์  ำนวน 1,433.41 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 1,348.32 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนัเงินกู ้

 

นกำรพฒันำ 

10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เผ่ือขำย 

อสังหำริมทรัพย์ 

ในระหวำ่งงวด ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดอ้นุมติักำรขำยสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ ำนวน 4 โครงกำร ซ่ึงไดจ้ดัประเภทเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขำย 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

30 มิถุนำยน  

พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม  

พ.ศ. 2561 
   
   

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 230,534,819 - 

รวมสินทรัพย ์ 230,534,819 - 

   

เงินมดัจ ำจำกสัญญำเช่ำระยะยำว 14,238,870 - 

รวมหน้ีสิน 14,238,870 - 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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11 ภำระผูกพนั 

 

11.1 ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 

ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงิน มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

     

ซ้ือขำยท่ีดินและสิทธิกำรเช่ำ 398,438,000 464,102,600 - - 

ก่อสร้ำงโรงงำนส ำเร็จรูป 

   และระบบสำธำรณูปโภค 659,998,840 314,252,646 6,485,038 22,244,659 

 1,058,436,840 778,355,246 6,485,038 22,244,659 

 

11.2 สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่ยกเลิกไม่ได้ - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ 

 

ภำระผกูพนัส ำหรับจ ำนวนเงินขั้นต ่ำในกำรจ่ำยค่ำเช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได ้มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

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

     

ภำยใน 1 ปี 30,503,540 30,630,430 16,474,753 16,555,739 

เกินกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 32,964,870 41,464,185 13,918,937 19,161,985 

 63,468,410 72,094,615 30,393,690 35,717,724 

 

12 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 

บ ริ ษั ท ถู ก ค ว บ คุ ม โ ด ย บ ริ ษั ท  ดั บ บ ลิ ว เอ ช เอ  ค อ ร์ เป อ เร ชั่ น  จ ำ กั ด  (ม ห ำ ช น ) ซ่ึ ง ตั้ ง อ ยู่ ใ น ป ร ะ เท ศ ไ ท ย ผ่ ำ น ก ำ ร ถื อ หุ้ น ท ำ ง อ้ อ ม 

ในบริษทั ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จ ำกดั ในสัดส่วนร้อยละ 98.54 ส่วนจ ำนวนหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 1.46 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 

 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

25 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 

12.1 รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัทใหญ่     

รำยไดธุ้รกิจน ้ ำ - 9,000 - - 

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบริกำร 1,251,451 843,604 22,248 - 

ดอกเบ้ียรับ 124,094,768 158,154,260 124,094,768 158,154,260 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 394,800 - - - 

     

บริษัทร่วม     

รำยไดธุ้รกิจน ้ ำ 50,136,650 47,030,068 - - 

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบริกำร 10,840,896 10,389,175 241,517 185,147 

รำยไดอ่ื้น 4,794,374 9,000 - - 

รำยไดค่้ำนำยหนำ้และกำรบริหำร 4,521,130 1,713,903 4,521,130 1,713,903 

รำยไดเ้งินปันผล - - 10,033,500 9,709,839 

ดอกเบ้ียรับ 10,688,476 14,575,825 - - 

     

บริษัทย่อย     

รำยไดธุ้รกิจน ้ ำ - - 11,281,856 11,741,236 

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบริกำร - - 2,818,169 1,188,447 

รำยไดอ่ื้น - - 104,661 - 

รำยไดค่้ำนำยหนำ้และกำรบริหำร - - 53,675,156 16,425,748 

รำยไดค่้ำสิทธิกำรเช่ำรอกำรตดับญัชี - - 2,935,000 2,935,000 

รำยไดเ้งินปันผล - - 1,023,540,720 1,148,055,398 

ดอกเบ้ียรับ - - 13,212,770 11,918,974 

ตน้ทุนจำกกำรให้เช่ำและบริกำร - - 2,181,308 1,230,841 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน - - 18,395,950 30,358,179 

     

กิจกำรร่วมค้ำ     

รำยไดธุ้รกิจน ้ ำ 128,740 19,110 - - 

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบริกำร 1,269,484 987,983 1,264,006 980,496 

รำยไดค่้ำนำยหนำ้และกำรบริหำร 395,500 143,750 - - 

ดอกเบ้ียรับ 2,618,093 - - - 

     

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน     

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบริกำร 154,383 227,462 103,425 171,675 

ดอกเบ้ียรับ 285,233 - - - 

ตน้ทุนจำกกำรให้เช่ำและบริกำร 52,953 49,167 - - 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 609,699 181,017 418,593 145,400 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัทใหญ่     

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์ - 43,670,375 - - 

รำยไดธุ้รกิจน ้ ำ 9,594 18,000 - - 

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบริกำร 2,375,724 928,364 44,496 - 

ดอกเบ้ียรับ 246,825,857 314,570,562 246,825,857 314,570,562 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 789,600 - - - 

     

บริษัทร่วม     

รำยไดธุ้รกิจน ้ ำ 106,229,639 92,416,635 - - 

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบริกำร 25,554,433 15,070,585 489,745 269,247 

รำยไดอ่ื้น 10,267,976 37,316 5,920 5,899 

รำยไดค่้ำนำยหนำ้และกำรบริหำร 7,903,480 3,570,032 7,903,480 3,570,032 

รำยไดเ้งินปันผล - - 16,851,965 19,419,678 

ดอกเบ้ียรับ 21,413,550 29,477,482 - - 

     

บริษัทย่อย     

รำยไดธุ้รกิจน ้ ำ - - 22,258,848 24,098,754 

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบริกำร - - 4,521,317 3,790,768 

รำยไดอ่ื้น - - 209,661 - 

รำยไดค่้ำนำยหนำ้และกำรบริหำร - - 73,931,206 100,927,773 

รำยไดค่้ำสิทธิกำรเช่ำรอกำรตดับญัชี - - 5,870,000 5,870,000 

รำยไดเ้งินปันผล - - 1,156,740,629 1,516,805,244 

ดอกเบ้ียรับ - - 24,845,452 23,113,881 

ตน้ทุนจำกกำรให้เช่ำและบริกำร - - 3,577,570 3,872,523 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน - - 36,365,676 60,792,576 

     

กิจกำรร่วมค้ำ     

รำยไดธุ้รกิจน ้ ำ 5,370,020 19,110 - - 

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบริกำร 10,232,367 1,968,479 2,493,411 1,960,992 

รำยไดอ่ื้น 470,638 - - - 

รำยไดค่้ำนำยหนำ้และกำรบริหำร 620,250 287,500 - - 

ดอกเบ้ียรับ 4,621,243 384,805 - - 

     

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน     

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบริกำร 308,959 371,506 206,850 261,450 

ดอกเบ้ียรับ 642,767 - - - 

ตน้ทุนจำกกำรให้เช่ำและบริกำร 102,120 98,333 - - 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,125,359 321,984 785,859 250,117 

 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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12.2 ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

30 มิถุนำยน 

พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2561 

30 มิถุนำยน 

พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2561 

ลูกหน้ี     

บริษทัใหญ่ 346,269,794 99,375,071 345,465,288 98,639,431 

บริษทัร่วม 27,631,122 66,384,459 2,835,426 3,034,945 

บริษทัยอ่ย - - 79,663,749 67,103,808 

กำรร่วมคำ้ 2,114,777 844,893 39,009 19,560 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 97,822 231,456 36,888 73,777 

 376,113,515 166,835,879 428,040,360 168,871,521 

เจ้ำหน้ี     

บริษทัใหญ่ 272,412 - - - 

บริษทัยอ่ย - - 135,712,717 95,564,649 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 705,419 398,976 207,655 - 

 977,831 398,976 135,920,372 95,564,649 

 

12.3 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

 

ผูบ้ริหำรส ำคญัของบริษทั รวมถึงกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำท่ีในระดบับริหำรหรือไม่) คณะผูบ้ริหำรระดบัสูง ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยหรือคำ้งจ่ำยส ำหรับผูบ้ริหำรส ำคญัมี

ดงัน้ี 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   วันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 68,871,909 75,257,380 50,221,744 27,357,014 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 8,427,923 1,512,930 4,206,826 171,427 

 77,299,832 76,770,310 54,428,570 27,528,441 

 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   วันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 143,824,574 142,355,255 98,670,667 54,499,283 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 9,811,697 3,025,864 4,397,286 342,853 

 153,636,271 145,381,119 103,067,953 54,842,136 

 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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13 เหตุกำรณ์ภำยหลังวันท่ีในรำยงำน 

 

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บริษทั WHA Industrial Development 2 (SG) Pte. Ltd. ถูกจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อลงทุนในบริษทั

อ่ืน โดยจดทะเบียนหุ้นสำมญัจ ำนวน 1 หุ้น หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ กลุ่มกิจกำรถือหุ้นสำมญัดงักล่ำวจ ำนวน 1 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 

 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม พ.ศ. 2562 บริษทั WHAUP (SG) 2DR Pte. Ltd. ถูกจดัตั้ งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อลงทุนในบริษัทอ่ืน โดยจดทะเบียนหุ้นสำมัญ

จ ำนวน 100,000 หุ้น หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ เป็นจ ำนวนเงินรวม 100,000       เหรียญสหรัฐ กลุ่มกิจกำรถือหุ้นสำมญัดงักล่ำวจ ำนวน 100,000 หุ้น ซ่ึงคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 100 

 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรอนุมติัให้ซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท Duong River Surface Water Plant JSC จ ำนวน 33,986,774 

หุ้น หุ้นละ 61,000 ดองเวยีดนำม เป็นจ ำนวนเงินรวม 2,073,193,214,000 ดองเวยีดนำม ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 


