
 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและ 

ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาล 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด 

(มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวม 

และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของ

กิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้

ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทาน

ของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม

บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  

การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่น

ว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล

ทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้  

 

ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าว

ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการ

สอบทานของข้าพเจ้า  

 

 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

บุญเรอืง  เลศิวเิศษวทิย ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 

กรุงเทพมหานคร 

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562



บรษิัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ ) (ตรวจสอบแลว ) (ยังไมไดตรวจสอบ ) (ตรวจสอบแลว )

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพยหมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด 633,295,690 853,462,295 311,185,288 193,512,708

เงนิลงทุนเผื่อขาย 7 120,771,974 - 120,771,974 -

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 252,903,329 269,072,721 509,935,892 203,677,504

เงนิใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการ

ท่ีเก่ียวของกัน 11.3 921,550,500 754,550,500 2,504,660,000 2,653,440,000

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 193,813,025 196,512,518 175,156,217 183,772,866

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,122,334,518 2,073,598,034 3,621,709,371 3,234,403,078

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงนิลงทุนในบริษัทรวม 4 11,564,890,692 12,630,879,987 - -

เงนิลงทุนในบริษัทยอย - - 9,324,499,944 9,324,499,944

สวนไดเสียในการรวมคา 721,365,572 724,116,727 132,825,000 132,825,000

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 264,009,545 267,430,208 - -

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 15,800,265 - - -

อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 3,269,834,735 3,214,316,337 2,816,964,546 2,837,113,740

สิทธิเพ่ือดําเนินการผลิตและ

   จําหนายน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม - สุทธิ 123,855,046 125,998,279 123,855,046 125,998,279

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 1,946,269,570 1,955,670,616 1,902,655,517 1,955,670,616

คาความนิยม 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 610,669,873

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 8,378,134 8,378,134 8,378,134 8,378,134

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 20,687,281,085 21,699,667,814 14,906,871,600 14,995,155,586

รวมสินทรัพย 22,809,615,603 23,773,265,848 18,528,580,971 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการขอมูลทางการเงินรวม

สินทรัพย

___________________________กรรมการ

   2



บรษิัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ ) (ตรวจสอบแลว ) (ยังไมไดตรวจสอบ ) (ตรวจสอบแลว )

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 206,912,246 189,718,918 162,976,079 171,542,031

ภาษีเงินไดคางจาย 36,298,523 26,289,179 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18,481,476 18,145,275 13,202,582 12,711,105

รวมหนี้สินหมุนเวียน 261,692,245 234,153,372 176,178,661 184,253,136

เงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 21,297,500 - 21,297,500 -

หุนกู - สุทธิ 8,989,110,904 8,987,977,050 8,989,110,904 8,987,977,050

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 136,054,687 139,996,107 104,472,168 115,010,067

ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ํา 333,692,735 331,571,745 326,481,744 331,571,745

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 18,006,238 17,039,449 18,006,238 17,039,449

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 11,579,407 13,258,261 10,365,758 12,481,132

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 9,509,741,471 9,489,842,612 9,469,734,312 9,464,079,443

รวมหนี้สิน 9,771,433,716 9,723,995,984 9,645,912,973 9,648,332,579

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการขอมูลทางการเงินรวม

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินและสวนของเจาของ

___________________________กรรมการ
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บรษิัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ ) (ตรวจสอบแลว ) (ยังไมไดตรวจสอบ ) (ตรวจสอบแลว )

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ จํานวน 3,825,000,000 หุน 

   มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

ทุนท่ีออกและชําระแลว

หุนสามัญ จํานวน 3,825,000,000 หุน 

   มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2,557,841,248 2,557,841,248 2,557,841,248 2,557,841,248

กําไรสะสม

จัดสรรแลว-ทุนสํารองตามกฎหมาย 112,766,796 112,766,796 112,766,796 112,766,796

ยังไมไดจัดสรร 4 2,993,436,213 4,000,462,005 1,110,270,100 809,118,127

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 3,549,137,504 3,553,199,697 1,276,789,854 1,276,499,914

รวมสวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 13,038,181,761 14,049,269,746 8,882,667,998 8,581,226,085

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 126 118 - -

รวมสวนของเจาของ 13,038,181,887 14,049,269,864 8,882,667,998 8,581,226,085

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 22,809,615,603 23,773,265,848 18,528,580,971 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

___________________________กรรมการ

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

   4



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ )

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ .ศ. 2562

 

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจากการขาย 406,143,905 380,490,652 330,732,490 315,619,069

รายไดจากการใหบริการ 52,995,172 41,498,419 57,251,046 46,298,419

ดอกเบ้ียรับจากสัญญาเชาการเงิน 247,765 - - -

รวมรายได 459,386,842 421,989,071 387,983,536 361,917,488

ตนทุนจากการขาย (244,548,874) (240,630,541) (231,309,671) (231,561,582)

ตนทุนจากการใหบริการ (31,471,583) (32,371,498) (30,860,949) (32,321,649)

รวมตนทุน (276,020,457) (273,002,039) (262,170,620) (263,883,231)

กําไรขั้นตน 183,366,385 148,987,032 125,812,916 98,034,257

รายไดอ่ืน 19,416,214 16,835,685 277,771,833 61,078,654

คาใชจายในการบริหาร (34,505,632) (8,441,007) (29,651,188) (12,532,782)

ตนทุนทางการเงิน (76,928,253) (93,650,859) (76,111,360) (90,822,588)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

และสวนไดเสียในการรวมคา 4 339,221,001 659,244,042 - -

กําไรกอนภาษีเงินได 430,569,715 722,974,893 297,822,201 55,757,541

ผลประโยชน (คาใชจาย) ภาษีเงินได (6,335,446) (6,791,267) 3,329,772 3,315,681

กําไรสําหรับงวด 424,234,269 716,183,626 301,151,973 59,073,222

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

กําไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการ

แปลงคางบการเงินของบริษัทยอย (318,822) - - -

สวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ

การรวมคาตามวิธีสวนไดเสีย (4,033,311) (9,278,310) - -

กําไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลคาของ

เงินลงทุนเผ่ือขาย 362,425 - 362,425 -

ภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีจะจัดประเภท

รายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

    ในภายหลัง (72,485) - (72,485) -

รวมรายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

กําไรหรือขาดทนุในภายหลัง (4,062,193) (9,278,310) 289,940 -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - 

สุทธิจากภาษี (4,062,193) (9,278,310) 289,940 -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 420,172,076 706,905,316 301,441,913 59,073,222

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

___________________________กรรมการ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ )

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ .ศ. 2562

 

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

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

บาท บาท บาท บาท

การแบงปนกําไร

สวนท่ีเปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 424,234,260 716,183,616 301,151,973 59,073,222

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 9 10 - -

424,234,269 716,183,626 301,151,973 59,073,222

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม

สวนท่ีเปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 420,172,067 706,905,306 301,441,913 59,073,222

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 9 10 - -

420,172,076 706,905,316 301,441,913 59,073,222

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 0.11 0.19 0.08 0.02

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

___________________________กรรมการ

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผลกําไร (ขาดทุน)

สวนเกินทุน ผลตางของอตัรา จากการประมาณการ

จัดสรรแลว จากการรวมธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนจากการ ตามหลักคณิตศาสตร สวนแบง รวมสวนของ

ทุนที่ออกและ สวนเกินมูลคา เปนทุนสํารอง ภายใตการควบคุม มูลคาของ แปลงคางบการเงิน ประกันภัยสําหรับโครงการ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผูเปนเจาของ สวนไดเสียที่ไมมี รวมสวนของ

ชําระแลว หุนสามัญ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เดียวกัน เงินลงทุนเผื่อขาย ของบริษัทยอย ผลประโยชนพนักงาน ของการรวมคา ของบริษัทใหญ อาํนาจควบคุม เจาของ

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

ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 3,825,000,000 2,557,841,248 73,100,541 2,566,235,433 3,576,558,531 - - (1,864,616) (19,893,246) 12,576,977,891 73 12,576,977,964

เงินปนผลที่บริษัทยอยจายใหสวนไดเสีย

ที่ไมมีอาํนาจควบคุม - - - - - - - - - - (8) (8)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 716,183,616 - - - - (9,278,310) 706,905,306 10 706,905,316

ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 3,825,000,000 2,557,841,248 73,100,541 3,282,419,049 3,576,558,531 - - (1,864,616) (29,171,556) 13,283,883,197 75 13,283,883,272

ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 3,825,000,000 2,557,841,248 112,766,796 4,000,462,005 3,576,558,531 - (423,012) (1,864,616) (21,071,206) 14,049,269,746 118 14,049,269,864

ผลกระทบของการเปล่ียน

นโยบายการบัญชี 4 - - - (1,431,260,052) - - - - - (1,431,260,052) - (1,431,260,052)

เงินปนผลที่บริษัทยอยจายใหสวนไดเสีย

ที่ไมมีอาํนาจควบคุม - - - - - - - - - - (11) (11)

การเพิ่มหุนสามัญของบริษัทยอย - - - - - - - - - - 10 10

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 424,234,260 - 289,940 (318,822) - (4,033,311) 420,172,067 9 420,172,076

ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 3,825,000,000 2,557,841,248 112,766,796 2,993,436,213 3,576,558,531 289,940 (741,834) (1,864,616) (25,104,517) 13,038,181,761 126 13,038,181,887

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

___________________________กรรมการ

ขอมูลทางการเงินรวม  (ยังไมไดตรวจสอบ )

สวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณการ

จัดสรรแลว สวนเกินทุนจาก การเปลี่ยนแปลง ตามหลักคณิตศาสตร

ทุนที่ออก สวนเกินมูลคา - ทุนสํารอง การรวมธุรกิจภายใต มูลคาของ ประกันภัยสําหรับโครงการ

และชาํระแลว หุนสามัญ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร การควบคุมเดียวกัน เงินลงทุนเผื่อขาย ผลประโยชนพนักงาน รวมสวนของเจาของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 3,825,000,000 2,557,841,248 73,100,541 833,464,285 1,278,364,530 - (1,864,616) 8,565,905,988

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 59,073,222 - - - 59,073,222

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 3,825,000,000 2,557,841,248 73,100,541 892,537,507 1,278,364,530 - (1,864,616) 8,624,979,210

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 3,825,000,000 2,557,841,248 112,766,796 809,118,127 1,278,364,530 - (1,864,616) 8,581,226,085

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 301,151,973 - 289,940 - 301,441,913

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 3,825,000,000 2,557,841,248 112,766,796 1,110,270,100 1,278,364,530 289,940 (1,864,616) 8,882,667,998

หมายเหตปุระกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ  (ยังไมไดตรวจสอบ)

___________________________กรรมการ

องคประกอบอื่นของสวน

ของเจาของ

กําไรสะสม
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บรษิัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

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

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 430,569,715 722,974,893 297,822,201 55,757,541

รายการปรับปรุง

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ (1,796,146) (20,695,378) (1,796,146) (12,349,378)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

   และสวนไดเสียในการรวมคา (339,221,001) (659,244,042) - -

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเผื่อขาย (409,549) - (409,549) -

คาเส่ือมราคา 37,414,594 33,347,363 34,080,993 31,597,670

คาตัดจําหนายสิทธิเพื่อดําเนินการผลิตและ

   จําหนายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม 2,143,233 2,143,233 2,143,233 2,143,233

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 9,401,046 8,950,406 9,401,046 8,950,406

คาตัดจําหนายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 3,420,663 3,420,663 - -

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 966,789 1,513,276 966,789 1,513,276

รายไดเงินปนผล - - (250,915,990) (42,999,991)

ดอกเบ้ียรับ (12,736,241) (15,296,459) (24,931,150) (16,539,445)

ตนทุนทางการเงิน 76,928,253 93,650,859 76,111,360 90,822,588

206,681,356 170,764,814 142,472,787 118,895,900

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 4,367,873 13,553,717 (39,827,022) 29,089,517

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4,917,843 10,257,876 10,777,885 8,247,256

ดอกเบ้ียรับจากสัญญาเชาการเงิน 47,235 - - -

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ - - 43,614,053 -

คาความนิยม - - 12,976,460 -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - (2,164,951) - (2,164,951)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 8,416,406 (5,635,454) (12,630,804) (3,558,425)

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 336,201 (6,315,861) 491,477 (2,662,288)

ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ํา (2,506,674) (2,112,479) (9,717,665) (2,112,479)

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - - (7,280,612) -

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (1,678,855) 338,816 (2,115,374) (309,042)

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 220,581,385 178,686,478 138,761,185 145,425,488

ตนทุนทางการเงินจาย (66,964,290) (153,264,316) (66,147,397) (150,436,046)

เงนิปนผลรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 31,450,592 25,313,891 - -

ภาษีเงินไดจาย (2,558,348) (2,044,354) (2,161,237) (1,810,354)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 182,509,339 48,691,699 70,452,551 (6,820,912)

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงนิรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

___________________________กรรมการ
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บรษิัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส แอนด พาวเวอร จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

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

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย (450,000,000) - (450,000,000) -

เงนิสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนเผื่อขาย 330,000,000 - 330,000,000 -

เงนิสดจายเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน (167,000,000) - (330,000,000) (48,000,000)

เงนิสดรับจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน - 39,015,000 478,780,000 39,015,000

เงนิสดจายเงินลงทุนในบริษัทรวม (32,157,514) (115,546,200) - -

เงนิสดจายเงินลงทุนในการรวมคา - (152,280,000) - (105,280,000)

ดอกเบ้ียรับ 8,018 947,865 11,211,920 947,865

เงนิสดจายซื้ออาคารและอุปกรณ (103,505,115) (87,093,028) (13,069,391) (35,094,265)

เงินสดสุทธิ (ใชไป) ไดมาจากกิจกรรมลงทุน (422,654,611) (314,956,363) 26,922,529 (148,411,400)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงนิสดรับจากการกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21,297,500 - 21,297,500 -

เงนิสดจายคาธรรมเนียมจากการกูยืมเงนิระยะยาว

จากสถาบันการเงิน (1,000,000) - (1,000,000) -

เงนิปนผลจายจากบริษัทยอยใหแกสวนไดเสีย

ที่ไมมีอํานาจควบคุม (11) (8) - -

เงินสดสุทธิ (ใชไป) ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 20,297,489 (8) 20,297,500 -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (219,847,783) (266,264,672) 117,672,580 (155,232,312)

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 853,462,295 591,566,584 193,512,708 398,698,337

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา

งบการเงินของบริษัทยอย (318,822) - - -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 633,295,690 325,301,912 311,185,288 243,466,025

รายการที่มิใชเงินสด

รายการที่มิใชเงินสดที่สําคัญสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้

เจาหนี้คาอาคารและอุปกรณ 21,821,900 45,083,803 4,172,486 42,919,267

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

___________________________กรรมการ

ขอมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บรษิัท ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  

ส าหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

11 

 

1 ขอ้มลูทั่วไป  

 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศ

ไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้ 

 

ชั้น 24 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 9/241-242 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 10250 

 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”  

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงินบาทด้วยหน่วยบาท เว้นแต่ 

ได้ระบุเป็นอย่างอื่น 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่  

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลที่น าเสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 

2 เกณฑ์การจดัท าขอ้มลูทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และข้อก าหนดเพิ่มเติมอื่นเก่ียวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้นจากข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลภาษาไทยที่จัดท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความที่แตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล

ทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

 

3 นโยบายการบัญช ี

 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการ

จัดท างบการเงินส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อ 4 

 

กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผล

บังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมิน 

ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ 



บรษิัท ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  

ส าหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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4 การเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

 

กลุ่มกิจการได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้ามาถือปฏิบัติตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

เป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ กลุ่มกิจการ 

ได้ใช้วิธีปฏิบัติที่ผ่อนปรนภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ส าหรับสัญญาที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 

และเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยกลุ่มกิจการรับรู้รายได้ของสัญญาดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

เรื่องสัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  18 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรื่องรายได้ และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินอื่นที่เก่ียวข้องแล้วและกลุ่มกิจการไม่มีสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนปี พ.ศ. 2561 

 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีของกลุ่มกิจการที่เป็น

สาระส าคัญในเรื่องการรับรู้รายได้ส าหรับค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้าของบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยกลุ่มกิจการรับรู้

รายได้จากการด าเนินการดังกล่าวในรูปของส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้าและ 

มีผลกระทบดังต่อไปนี้  

 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม    ณ วนัที ่1 มกราคม  

พ.ศ. 2561  จดัประเภท พ.ศ. 2562 

ตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ รายการปรบัปรงุ รายการใหม ่ ตามทีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่
     

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12,630,879,987 (1,431,260,052) - 11,199,619,935 

ก าไรสะสม 4,000,462,005 (1,431,260,052) - 2,569,201,953 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงผลกระทบเป็นจ านวเงินของแต่ละรายการในข้อมูลทางการเงินในงวดปัจจุบันจากการใช้มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินเรื่องรายได้ฉบับใหมเ่ทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกับรายได้ฉบับก่อน 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม 

 ณ วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนเงิน 

ตามทีร่ายงาน 

ผลกระทบจาก 

มาตรฐานฉบับที ่15 

จ านวนเงิน 

ตามมาตรฐาน 

รายไดฉ้บับก่อน 
    

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11,564,890,692 1,495,827,142 13,060,717,834 

ก าไรสะสม 2,993,436,213 1,495,827,142 4,489,263,355 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม 

 ส าหรบังวดสามเดอืน สิ้นสดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนเงิน 

ตามทีร่ายงาน 

ผลกระทบจาก 

มาตรฐานฉบับที ่15 

จ านวนเงิน 

ตามมาตรฐาน 

รายไดฉ้บับก่อน 
    

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 339,221,001 64,567,090 403,788,091 



บรษิัท ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  

ส าหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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5 ประมาณการทางบัญช ี 

 

ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อการน า

นโยบายการบัญชีมาใช้ และจ านวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจาก

ประมาณการ 

 

 



บรษิัท ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  

ส าหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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6 ขอ้มลูตามส่วนงานและรายได ้

 

ข้อมูลรายได้และก าไรตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี ้

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  

 ธรุกจิน้ า ธรุกจิพลงังาน ธรุกจิน้ า บรษิทัโฮลดิง้ รวม ธรุกจิน้ า ธรุกจิพลงังาน บรษิทัโฮลดิง้ รวม 

          

รายได้จากการขาย 406,143,905 - - - 406,143,905 380,490,652 - - 380,490,652 

รายได้จากการให้บริการ 51,851,046 1,144,126 - - 52,995,172 41,498,419 - - 41,498,419 

ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน - 247,765 - - 247,765 - - - - 

รวมรายได ้ 457,994,951 1,391,891 - - 459,386,842 421,989,071 - - 421,989,071 

          

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 152,743,651 (3,295,444) (247,314) (340,140) 148,860,753 144,710,413 (3,645,770) (518,618) 140,546,025 

รายได้อ่ืน 417,576 18,645,134 - 353,504 19,416,214 1,934,028 14,901,657 - 16,835,685 

ต้นทุนทางการเงิน (13,990,887) (62,937,366) - - (76,928,253) (21,103,832) (72,547,027) - (93,650,859) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบรษัิทร่วม          

   และส่วนได้เสียในการร่วมค้า - 339,221,001 - - 339,221,001 - 659,244,042 - 659,244,042 

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ (5,447,264) (882,417) - (5,765) (6,335,446) (4,292,376) (2,498,891) - (6,791,267) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 133,723,076 290,750,908 (247,314) 7,599 424,234,269 121,248,233 595,454,011 (518,618) 716,183,626 

          

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นส่วนไดเ้สีย          

   ที่ไม่มีอ านาจควบคุม     (9)    (10) 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ     424,234,260    716,183,616 

 



บรษิัท ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  

ส าหรบังวดระหว่างกาลสิ้นสดุวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงาน มีดังนี ้

 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  

 ธรุกจิน้ า ธรุกจิพลงังาน ธรุกจิน้ า บรษิทัโฮลดิง้  ธรุกจิน้ า ธรุกจิพลงังาน บรษิทัโฮลดิง้  

          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่วนงาน 5,798,959,947 14,849,793,767 38,527,371 - 20,687,281,085 5,815,977,169 15,883,690,645 - 21,699,667,814 

สินทรัพย์อ่ืน          

   สินทรัพย์อ่ืนตามส่วนงาน 957,717,542 1,075,623,684 70,412,576 18,580,716 2,122,334,518 743,801,096 1,328,167,501 1,629,437 2,073,598,034 

รวมสินทรัพย์ 6,756,677,489 15,925,417,451 108,939,947 18,580,716 22,809,615,603 6,559,778,265 17,211,858,146 1,629,437 23,773,265,848 

          

หนี้สินตามส่วนงาน 1,902,072,020 7,863,585,315 5,565,461 210,920 9,771,433,716 1,867,153,894 7,856,621,321 220,769 9,723,995,984 

 

ข้อมูลค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้ 

 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  

 ธรุกจิน้ า ธรุกจิพลงังาน ธรุกจิน้ า บรษิทัโฮลดิง้  ธรุกจิน้ า ธรุกจิพลงังาน บรษิทัโฮลดิง้  

          

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายตามส่วนงาน 48,380,733 3,998,803 - - 52,379,536 44,441,002 3,420,663 - 47,861,665 



บรษิัท ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)  
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7 มูลคา่ยตุิธรรม 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงรายการที่มูลค่ายุติธรรม

ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี 

 

 ขอ้มลูระดบัที่ 1 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

สนิทรพัย ์     

เงินลงทุนเผ่ือขาย 120,771,974 - 120,771,974 - 

รวมสนิทรพัย ์ 120,771,974 - 120,771,974 - 

 

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด 

 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหว่างงวด 

 

8 ลูกหนี้การคา้ - สทุธ ิ

 

ลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ในงบแสดงฐานะการเงินสามารถวิเคราะห์ตาม

อายุหน้ีที่ค้างช าระได้ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

     

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 159,454,632 143,003,533 124,515,726 111,709,366 

เกินก าหนดช าระ     

  ไม่เกิน 3 เดือน 13,738,875 29,383,422 18,569,240 29,003,872 

   3 - 6 เดือน 943,965 992,247 943,965 992,247 

   6 - 12 เดือน 1,955,446 2,878,948 1,955,446 2,878,948 

   เกินกว่า 12 เดือน 4,530,742 5,355,104 4,530,742 5,355,104 

 180,623,660 181,613,254 150,515,119 149,939,537 

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (7,430,153) (9,226,299) (7,430,153) (9,226,299) 

รวม 173,193,507 172,386,955 143,084,966 140,713,238 

 

 

 



บรษิัท ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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9 อาคารและอปุกรณ ์– สทุธ ิ

 

รายการเคลื่อนไหวของอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดังนี ้

 

 

ขอ้มลูทางการเงิน 

รวม 

ขอ้มลูทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

   

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 3,214,316,337 2,837,113,740 

การซื้อเพิ่มขึ้น 109,079,592 13,931,799 

การจ าหน่าย - สุทธิ (16,146,600) - 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด (37,414,594) (34,080,993) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 3,269,834,735 2,816,964,546 

 

10 ภาระผูกพนั 

 

10.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในข้อมูลทางการเงิน มีดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

     

งานระหว่างก่อสร้าง 265,367,532 112,393,045 50,321,890 11,978,287 

รวม 265,367,532 112,393,045 50,321,890 11,978,287 

 

10.2 สัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 

ภาระผูกพันส าหรับจ านวนเงินขั้นต่ าในการจ่ายค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้มีดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

     

ภายใน 1 ปี 14,227,228 14,484,838 12,767,875 13,025,485 

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 40,427,804 41,117,005 34,160,433 34,886,118 

เกินกว่า 5 ปี 236,007,792 238,144,444 191,821,436 193,556,766 

รวม 290,662,824 293,746,287 238,749,744 241,468,369 

 



บรษิัท ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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11 รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 

 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ และบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ขั้นสูงสุด 

 

11.1 รายได้และค่าใช้จ่าย 

 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บรษิทัใหญข่ัน้สงูสดุ     

รายได้จากการขายและการใหบ้รกิาร 1,057,097 16,200 - 16,200 

ค่าบริการบ ารุงรกัษา 394,800 - 394,800 - 

     

บรษิทัใหญ ่     

ต้นทุนน้ าดิบ 10,897,584 12,283,587 10,897,584 12,283,587 

ค่าบริการบ ารุงรกัษา 45,000 45,000 45,000 45,000 

ค่าบริหารงาน 3,150,000 3,182,258 3,150,000 3,182,258 

ค่าเช่าที่ดิน 781,351 599,357 781,351 599,357 

ค่าโฆษณา 105,000 - - - 

     

บรษิทัยอ่ย     

รายได้จากการขายและการใหบ้รกิาร - - 72,901,882 81,840,143 

ดอกเบี้ยรบั - - 24,923,134 16,144,644 

เงินปันผลรบั - - 250,915,990 42,999,991 

     

บรษิทัรว่ม     

รายได้จากการขายและการใหบ้รกิาร 57,876,979 46,684,686 57,876,979 46,684,686 

ดอกเบี้ยรบั 10,725,073 14,901,658 - - 

รายได้อ่ืน 5,446,271 - - - 

     

การรว่มคา้     

รายได้จากการขายและการใหบ้รกิาร 13,194,030 143,750 13,113,030 143,750 

ดอกเบี้ยรบั 2,003,151 384,805 - 384,805 

     

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอืน่     

รายได้จากการขายและการใหบ้รกิาร 1,204,938 1,020,084 1,204,938 1,020,084 

ต้นทุนน้ าดิบ 164,891,231 166,019,626 164,891,231 166,019,626 

ค่าไฟฟ้า 228,134 192,066 228,134 192,066 

ค่าบริการบ ารุงรกัษา 108,000 108,000 108,000 108,000 

ค่าภาษีโรงเรือน 145,949 485,007 145,949 485,007 

ค่าตัดจ าหน่ายสิทธิด าเนินการผลิต     

   และจ าหน่ายน้ าเพื่ออุตสาหกรรม 2,143,233 2,143,233 2,143,233 2,143,233 

ค่าเช่าที่ดิน 1,763,785 1,343,054 1,288,165 978,215 

ค่าโฆษณา 150,000 - - - 
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11.2 ลูกหนี้และเจ้าหนี้กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

ลูกหนี้การคา้     

บริษัทใหญ่ขั้นสูงสุด 755,310 716,951 - 18,336 

บริษัทร่วม 29,241,139 29,740,567 23,794,868 25,841,895 

บริษัทย่อย - - 27,076,893 18,406,995 

การร่วมค้า 640,340 360,675 169,702 13,995 

กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 409,076 408,428 409,076 408,428 

รวม 31,045,865 31,226,621 51,450,539 44,689,649 

     

รายได้คา้งรับ     

บริษัทร่วม - 31,450,592 - - 

บริษัทย่อย - - 304,821,749 12,067,420 

การร่วมค้า 4,825,602 - - - 

กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 336,263 336,263 336,263 336,263 

รวม 5,161,865 31,786,855 305,158,012 12,403,683 

     

ดอกเบีย้ค้างรับ     

บริษัทร่วม 12,274,251 1,549,177 - - 

บริษัทย่อย - - 22,976,248 9,257,017 

การร่วมค้า 2,467,808 464,658 - - 

รวม 14,742,059 2,013,835 22,976,248 9,257,017 

     

เจา้หนี้การค้า     

บริษัทใหญ่ 5,220,861 4,499,492 5,220,861 4,499,492 

กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 64,346,976 59,231,571 64,346,976 59,124,571 

รวม 69,567,837 63,731,063 69,567,837 63,624,063 

     

ค่าใช้จา่ยคา้งจา่ย     

บริษัทใหญ่ขั้นสูงสุด 422,436 - 422,436 - 

บริษัทใหญ่ 1,062,889 1,062,889 1,062,889 1,062,889 

กิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น 3,998,599 4,023,627 3,445,053 3,823,181 

รวม 5,483,924 5,086,516 4,930,378 4,886,070 

 



บรษิัท ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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11.3 เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

     

บริษัทย่อย - - 2,504,660,000 2,653,440,000 

บริษัทร่วม 701,550,500 701,550,500 - - 

การร่วมค้า 220,000,000 53,000,000 - - 

รวม 921,550,500 754,550,500 2,504,660,000 2,653,440,000 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมและการร่วมค้ามีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตรา

ดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ MLR และ MLR ลบร้อยละ 1.25 ต่อปีตามล าดับ 

 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตราดอกเบ้ียในอัตรา

คงทีร่้อยละ 4.25 และร้อยละ 4.40 ต่อปี 

 

11.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญของกิจการ 

 

ผู้บริหารส าคัญของกิจการ รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) คณะผู้บริหารระดับสูง 

ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายส าหรับผู้บริหารส าคัญมีดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 10,824,407 8,978,792 10,824,407 8,978,792 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 528,410 719,269 528,410 719,269 

รวม 11,352,817 9,698,061 11,352,817 9,698,061 
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12 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นรายงาน 

 

12.1 การจ่ายเงินปันผล 

 

เมื่อวันที่  26 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

จากผลการด าเนินงานของปี พ.ศ. 2561 จ านวน 0.2115 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 808.99 ล้านบาท 

โดยจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้การประกาศจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวเป็นหนี้สินในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ 

 

12.2 การเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

 

เม่ือวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

โดยจะมีผลบังคับใช้เม่ือพ้นก าหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้แก่

ค่าชดเชยส าหรับพนักงานที่เกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีจะเปลี่ยนจากจ านวน 300 วันของ

ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็น 400 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผล

กระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้ 
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