
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส์ แอนด์ พาวเวอร ์จํากดั (มหาชน) และ

บรษิทัย่อย และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน)  

ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 งบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและ 

งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาล

นี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล สว่นขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบั

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัช ี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิกีารสอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่า 

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

บญุเรือง  เลิศวิเศษวิทย ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 

กรุงเทพมหานคร 

10 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,123,404,231 1,784,154,716 449,608,485 967,860,536

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 336,467,147 241,529,713 616,628,795 423,792,531

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14.3 - - 560,000,000 687,000,000

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 203,803,427 218,319,945 93,890,233 110,222,411

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,663,674,805 2,244,004,374 1,720,127,513 2,188,875,478

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 6 296,718,662 328,772,518 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12,719,944,833 12,706,816,492 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 9,524,499,944 9,524,499,944

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 786,693,617 781,978,409 158,900,000 158,900,000

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14.3 248,490,552 248,490,552 5,349,490,000 5,384,490,000

ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 21,705,982 21,888,344 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 5,222,988,344 5,039,005,609 2,973,105,154 2,993,486,199

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 1,966,228,213 1,987,912,390 1,922,398,901 1,945,020,316

คา่ความนิยม 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 597,693,413

1,423,084 1,157,156 - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 46,310,834 38,711,087 44,790,030 37,780,679

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 24,083,381,647 23,927,610,083 20,570,877,442 20,641,870,551

รวมสินทรพัย์ 25,747,056,452 26,171,614,457 22,291,004,955 22,830,746,029

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย์

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

___________________________กรรมการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 9 359,900,572 342,434,404 194,003,814 195,918,519

เงนิกูย้มืระยะสนั 10 2,697,284,061 - 2,697,284,061 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 10 - 249,782,612 - 249,782,612

หุน้กูท้ถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 10 - 2,389,299,319 - 2,389,299,319

หนีสนิตามสญัญาเช่าทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี 11,621,998 8,272,490 10,984,986 7,252,465

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 18,081,040 16,039,533 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 21,201,339 28,406,056 15,274,665 23,871,256

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,108,089,010 3,034,234,414 2,917,547,526 2,866,124,171

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10 3,998,827,025 4,622,982,354 3,998,827,025 4,622,982,354

หุน้กู้ 10 5,604,893,542 5,604,086,210 5,604,893,542 5,604,086,210

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 108,320,297 121,518,189 70,390,237 77,105,150

ประมาณการหนีสนิจากธรุกจินํา 6 351,035,104 347,711,124 341,878,941 338,711,268

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 24,717,480 22,570,095 24,717,480 22,570,095

หนีสนิตามสญัญาเช่า 305,546,466 235,130,053 185,476,862 166,686,183

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 24,596,080 26,301,584 13,420,132 15,164,733

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 10,417,935,994 10,980,299,609 10,239,604,219 10,847,305,993

รวมหนีสิน 13,526,025,004 14,014,534,023 13,157,151,745 13,713,430,164

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินไม่หมุนเวียน

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 3,825,000,000 หุน้

   มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

ทุนทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 3,825,000,000 หุน้

   มลูคา่ทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 2,557,841,248 2,557,841,248 2,557,841,248 2,557,841,248

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 245,981,167 245,981,167 245,981,167 245,981,167

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,080,771,139 3,316,403,452 1,227,115,119 1,210,577,774

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 2,511,437,777 2,211,854,448 1,277,915,676 1,277,915,676

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 12,221,031,331 12,157,080,315 9,133,853,210 9,117,315,865

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 117 119 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 12,221,031,448 12,157,080,434 9,133,853,210 9,117,315,865

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 25,747,056,452 26,171,614,457 22,291,004,955 22,830,746,029

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

   4



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส์ แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

 

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 468,756,375 354,519,817 348,857,619 277,295,209

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 74,152,143 48,891,426 56,530,714 47,550,552

ดอกเบยีรบัจากสญัญาเช่าการเงนิ 667,647 450,888 - -

รวมรายได้ 543,576,165 403,862,131 405,388,333 324,845,761

ตน้ทุนจากการขาย (303,079,932) (239,709,972) (259,730,299) (219,529,082)

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (61,450,149) (45,241,374) (38,615,018) (36,808,922)

รวมต้นทุน (364,530,081) (284,951,346) (298,345,317) (256,338,004)

กาํไรขนัต้น 179,046,084 118,910,785 107,043,016 68,507,757

รายไดอ้นื 11 8,985,473 12,548,694 219,033,358 666,249,232

ผลขาดทุนทคีาดว่าจะเกดิขนึของสนิทรพัยท์างการเงนิ 336,774 217,743 336,774 217,743

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (52,194,301) (40,267,331) (47,346,309) (38,548,962)

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีน 65,374,171 (155,926,137) - -

ตน้ทุนทางการเงนิ (106,680,832) (113,513,504) (104,508,355) (110,928,276)

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

และสว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ 149,645,873 465,575,688 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 244,513,242 287,545,938 174,558,484 585,497,494

ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 1,142,557 29,888,742 3,502,147 3,807,470

กาํไรสาํหรบังวด 245,655,799 317,434,680 178,060,631 589,304,964

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการ

แปลงค่างบการเงนิของบรษิทัย่อย (2,951,428) 5,436,090 - -

สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของบรษิทัร่วม

และการร่วมคา้ตามวธิสีว่นได้เสยี (101,537,091) (39,823,488) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (104,488,519) (34,387,398) - -

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - 

สทุธิจากภาษี (104,488,519) (34,387,398) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 141,167,280 283,047,282 178,060,631 589,304,964

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

   5



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส์ แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

 

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 245,655,794 317,434,711 178,060,631 589,304,964

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 5 (31) - -

245,655,799 317,434,680 178,060,631 589,304,964

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 141,167,275 283,047,313 178,060,631 589,304,964

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 5 (31) - -

141,167,280 283,047,282 178,060,631 589,304,964

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.06 0.08 0.05 0.15

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

   6



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส์ แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

 

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 925,222,125 738,484,707 681,423,823 589,988,272

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 220,777,330 95,217,746 113,440,005 100,243,493

ดอกเบยีรบัจากสญัญาเช่าการเงนิ 1,337,654 450,888 - -

รวมรายได้ 1,147,337,109 834,153,341 794,863,828 690,231,765

ตน้ทุนจากการขาย (583,677,496) (492,197,832) (498,958,207) (454,491,075)

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (178,152,579) (86,561,285) (73,377,696) (73,455,329)

รวมต้นทุน (761,830,075) (578,759,117) (572,335,903) (527,946,404)

กาํไรขนัต้น 385,507,034 255,394,224 222,527,925 162,285,361

รายไดอ้นื 11 56,211,132 22,978,933 704,250,157 1,191,482,748

ผลขาดทุนทคีาดว่าจะเกดิขนึของสนิทรพัยท์างการเงนิ 248,631 (1,010,425) 248,631 (1,010,425)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (131,527,741) (80,341,593) (90,987,937) (76,138,964)

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีน 185,226,762 60,057,415 - -

ตน้ทุนทางการเงนิ (217,430,895) (218,618,803) (214,216,345) (214,226,570)

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

และสว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ 103,041,563 326,934,032 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 381,276,486 365,393,783 621,822,431 1,062,392,150

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได้ (4,908,793) (4,460,483) 6,714,914 14,180,810

กาํไรสาํหรบังวด 376,367,693 360,933,300 628,537,345 1,076,572,960

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการ

แปลงค่างบการเงนิของบรษิทัย่อย (11,165,353) 1,478,734 - -

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืของบรษิทัร่วม

และการร่วมคา้ตามวธิสีว่นได้เสยี 310,748,682 (396,092,368) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 299,583,329 (394,613,634) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - 

สทุธิจากภาษี 299,583,329 (394,613,634) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 675,951,022 (33,680,334) 628,537,345 1,076,572,960

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

   7



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส์ แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

 

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 376,367,687 360,933,263 628,537,345 1,076,572,960

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 6 37 - -

376,367,693 360,933,300 628,537,345 1,076,572,960

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 675,951,016 (33,680,371) 628,537,345 1,076,572,960

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 6 37 - -

675,951,022 (33,680,334) 628,537,345 1,076,572,960

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.10 0.09 0.16 0.28

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

   8



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ส่วนเกินทุน ผลต่างของอตัรา ส่วนแบง่กาํไร

จดัสรรแล้ว จากการรวมธุรกิจ แลกเปลียนจากการ การวดัมูลค่าใหม่ (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า เป็นทุนสาํรอง ภายใต้การควบคมุ แปลงค่างบการเงิน ของภาระผกูพนั ของบริษทัร่วมและ ผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไมมี่ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เดียวกนั ของบริษทัย่อย ผลประโยชน์พนักงาน การร่วมค้า ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

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

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ 

วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,825,000,000 2,557,841,248 164,386,579 3,491,991,192 3,576,558,531 (22,571,448) (448,854) (33,490,083) 13,559,267,165 122 13,559,267,287

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี - - - 59,092,326 - - - (1,137,957,025) (1,078,864,699) - (1,078,864,699)

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ 

วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีปรบัปรงุใหม่ 3,825,000,000 2,557,841,248 164,386,579 3,551,083,518 3,576,558,531 (22,571,448) (448,854) (1,171,447,108) 12,480,402,466 122 12,480,402,588

เงนิปันผลจ่าย 13 - - - (612,000,000) - - - - (612,000,000) - (612,000,000)

เงนิปันผลทบีรษิทัย่อยจ่ายใหส้ว่นไดเ้สยี

ทไีมม่อีํานาจควบคมุ - - - - - - - - - (24) (24)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 360,933,263 - 1,478,734 - (396,092,368) (33,680,371) 37 (33,680,334)

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ 

วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 3,825,000,000 2,557,841,248 164,386,579 3,300,016,781 3,576,558,531 (21,092,714) (448,854) (1,567,539,476) 11,834,722,095 135 11,834,722,230

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ 

วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 3,825,000,000 2,557,841,248 245,981,167 3,316,403,452 3,576,558,531 (33,587,579) (448,854) (1,330,667,650) 12,157,080,315 119 12,157,080,434

เงนิปันผลจ่าย 13 - - - (612,000,000) - - - - (612,000,000) - (612,000,000)

เงนิปันผลทบีรษิทัย่อยจ่ายใหส้ว่นไดเ้สยี

ทไีมม่อีํานาจควบคมุ - - - - - - - - - (8) (8)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 376,367,687 - (11,165,353) - 310,748,682 675,951,016 6 675,951,022

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ 

วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 3,825,000,000 2,557,841,248 245,981,167 3,080,771,139 3,576,558,531 (44,752,932) (448,854) (1,019,918,968) 12,221,031,331 117 12,221,031,448

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม  (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

จดัสรรแล้ว ส่วนเกินทุนจาก การวดัมลูคา่ใหม่

ทุนทีออก ส่วนเกินมลูคา่ เป็นทุนสาํรอง การรวมธุรกิจภายใต้ ของภาระผกูพนั รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร การควบคมุเดียวกนั ผลประโยชน์พนักงาน เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,825,000,000 2,557,841,248 164,386,579 627,094,013 1,278,364,530 (448,854) 8,452,237,516

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี - - - (1,000,910) - - (1,000,910)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ทีปรบัปรงุใหม่ 3,825,000,000 2,557,841,248 164,386,579 626,093,103 1,278,364,530 (448,854) 8,451,236,606

เงนิปันผลจา่ย 13 - - - (612,000,000) - - (612,000,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 1,076,572,960 - - 1,076,572,960

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 3,825,000,000 2,557,841,248 164,386,579 1,090,666,063 1,278,364,530 (448,854) 8,915,809,566

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 3,825,000,000 2,557,841,248 245,981,167 1,210,577,774 1,278,364,530 (448,854) 9,117,315,865

เงนิปันผลจา่ย 13 - - - (612,000,000) - - (612,000,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 628,537,345 - - 628,537,345

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 3,825,000,000 2,557,841,248 245,981,167 1,227,115,119 1,278,364,530 (448,854) 9,133,853,210

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ  (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 381,276,486 365,393,783 621,822,431 1,062,392,150

รายการปรบัปรงุ

ผลขาดทุนดา้นเครดติ (248,631) 1,010,425 (248,631) 1,010,425

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

ขาดทุนจากการปรบัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า

    ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 6 32,053,856 - - -

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

   และส่วนไดเ้สยีในการรว่มคา้ (103,041,563) (326,934,032) - -

ค่าเสอืมราคา 8 133,421,107 100,760,816 80,970,024 77,773,039

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ 888,007 55,490 888,007 55,490

ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 23,502,466 23,754,078 23,060,871 23,462,521

ประมาณการค่ารอืถอน (1,810,254) - (1,810,254) -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,147,385 2,006,797 2,147,385 2,006,797

รายไดเ้งนิปันผล 11 - - (609,067,993) (1,083,634,978)

รายไดด้อกเบยี (6,898,764) (10,993,627) (94,480,570) (107,244,896)

ต้นทุนทางการเงนิ 217,430,895 218,618,803 214,216,345 214,226,570

494,644,197 313,255,147 237,497,615 190,047,118

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดําเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (94,697,516) 24,841,152 (52,115,913) 39,922,460

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 16,078,842 (10,332,901) 15,494,239 10,425,684

ลูกหนีตามสญัญาเชา่การเงนิ 162,345 49,112 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (1,473,153) (227,150) (1,346,099) (2,000)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 7,560,474 (18,819,610) (7,093,609) (24,524,444)

หนีสนิหมนุเวยีนอนื (5,394,463) (13,633,894) (6,786,337) (11,461,091)

ประมาณการหนีสนิจากธรุกจินํา 6 (15,206,642) (12,786,695) (15,155,167) (12,776,183)

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื (1,705,504) 1,018,695 (1,744,602) 1,633,237

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 399,968,580 283,363,856 168,750,127 193,264,781

ดอกเบยีรบั 6,927,494 10,919,309 124,322,847 18,889,470

ดอกเบยีจา่ย (199,032,776) (180,678,117) (196,026,007) (176,789,278)

เงนิปันผลรบั 562,845,908 1,181,208,590 438,753,996 476,009,987

ภาษเีงนิไดร้บัคนื 44,599 - - -

ภาษเีงนิไดจ้า่ย (24,064,625) (3,912,854) (4,825,312) (3,512,424)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 746,689,180 1,290,900,784 530,975,651 507,862,536

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14.3 - - (980,000,000) (1,033,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 14.3 - - 1,142,000,000 828,000,000

เงนิสดจา่ยเพอืลงทุนในบรษิทัร่วม (3,001,200) - - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอือาคารและอุปกรณ์ (223,525,067) (487,620,668) (25,893,254) (52,665,819)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 234,112 95,794 234,112 95,794

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1,818,289) (544,500) (439,456) (544,500)

เงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ป) ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (228,110,444) (488,069,374) 135,901,402 (258,114,525)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนั 10 2,700,000,000 - 2,700,000,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนั - (1,765,000,000) - (1,765,000,000)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10 (875,000,000) - (875,000,000) -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ - 3,000,000,000 - 3,000,000,000

เงนิสดจา่ยคนืหุน้กู้ 10 (2,390,000,000) (407,000,000) (2,390,000,000) (407,000,000)

เงนิสดจา่ยค่าธรรมเนียมจากการกูย้มืเงนิระยะสนั 10 (3,305,890) - (3,305,890) -

เงนิสดจา่ยค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้ - (3,793,150) - (3,793,150)

เงนิสดจา่ยคนืหนีสนิตามสญัญาเช่า (5,367,346) (4,689,542) (4,793,752) (3,541,819)

เงนิปันผลจา่ยใหผู้ถ้อืหุน้ 13 (612,029,462) (605,716,100) (612,029,462) (605,716,100)

เงนิปันผลจา่ยจากบรษิทัย่อยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยี

ทไีมม่อีํานาจควบคุม (8) (24) - -

เงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ป) ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,185,702,706) 213,801,184 (1,185,129,104) 214,948,931

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิมขนึ สุทธิ (667,123,970) 1,016,632,594 (518,252,051) 464,696,942

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 1,784,154,716 754,591,304 967,860,536 541,569,322

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6,373,485 2,025,628 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,123,404,231 1,773,249,526 449,608,485 1,006,266,264

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

 - เงนิสดในมอื 308,405 283,742 242,155 218,253

 - เงนิฝากธนาคารประเภทจา่ยคนืเมอืทวงถาม 1,123,095,826 1,772,965,784 449,366,330 1,006,048,011

รายการทีมิใช่เงินสด

รายการทมีใิชเ่งนิสดทสีําคญัสําหรบังวดหกเดอืนสนิสุดวนัท ี30 มถุินายน มดีงันี

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 158,855,529 247,559,953 21,220,120 82,644,617

สทิธกิารใชส้นิทรพัยแ์ละหนีสนิตามสญัญาเช่า 8 79,133,267 8,230,253 27,316,953 2,235,741

เงนิปันผลคา้งจา่ย - 6,283,900 - 6,283,900

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมลูทัว่ไป  

 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย
และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
777 อาคารดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขที ่2203-2205 หมูท่ี ่13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ต าบลบางแกว้ 
อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
 
การด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) คอื ผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ใหบ้รกิารการบรหิาร
จดัการน ้าเสยี ด าเนินธุรกจิดา้นพลงังานแสงอาทติย ์และการลงทุนในธุรกจิน ้า และพลงังาน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยบาท เวน้แต่ไดร้ะบุ
เป็นอยา่งอื่น 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่  
10 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมลูทางการเงิน 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง  
การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มู ลทางการเงนิ
ระหว่างกาลภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความที่แตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูล 
ทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท า
งบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องที่กลุ่มกจิการยุตกิารน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราว
เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลด
ผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏิบตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 
กลุ่มกิจการยุติการไม่น าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต  (Forward-looking information) มาใช้ในการวัดมูลค่า 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตามวธิอีย่างงา่ย (Simplified approach) ส าหรบัลูกหนี้การคา้ และลูกหนี้ตามสญัญาเชา่ 
ดงันัน้ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบังวดนี้  ได้รวมผลกระทบที่ไม่มนีัยส าคญัจากการยุตกิารใชม้าตรการ 
ผอ่นปรนนี้แลว้ 
 
กลุ่มกจิการยุตกิารแสดงมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี
ด้วยมูลค่าเดยีวกบัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัที่เริม่น า TFRS 9 มาปฏบิตั)ิ 
ดงันัน้รายการก าไร/ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมส าหรบังวดนี้ ไดร้วมผลกระทบทีไ่ม่มนีัยส าคญัจากการยุตกิารใช้
มาตรการผอ่นปรนนี้แลว้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมแ่ละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2564 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

4 ประมาณการทางบญัชี  
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และข้อสมมติที่มผีลกระทบต่อการ  
น านโยบายการบญัชีมาใช้ และจ านวนเงินของสินทรพัย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่าง 
จากประมาณการ 
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5 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้  

 

ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน ซึ่งคอืคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มกิจการระบุส่วนงานที่รายงานของธุรกจิเพื่อใช้ในการวดัผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการโดยจ าแนกตามสาย
ผลติภณัฑแ์ละทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร ์
 

ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรตามสว่นงานส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง บาท ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง บาท 
           

รายไดจ้ากการขาย 881,905,826 43,231,154 85,145 - 925,222,125 738,415,005 - 69,702 - 738,484,707 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 89,094,396 131,682,934 - - 220,777,330 75,083,367 20,134,379 - - 95,217,746 
ดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าทางการเงนิ - 1,337,654 - - 1,337,654 - 450,888 - - 450,888 
รวมรายได ้ 971,000,222 176,251,742 85,145 - 1,147,337,109 813,498,372 20,585,267 69,702 - 834,153,341 
           

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 251,010,815 10,131,421 (4,000,377) (2,913,935) 254,227,924 168,817,492 7,156,790 (1,011,573) (920,503) 174,042,206 
รายไดอ้ื่น 2,311,083 53,895,736 92 4,221 56,211,132 4,273,654 18,679,021 196 26,062 83,036,348 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - 919,438 8,088,237 176,219,087 185,226,762 - - 60,057,415 - - 
ตน้ทุนทางการเงนิ (59,568,752) (98,335,139) (59,527,004) - (217,430,895) (61,114,437) (116,111,566) (41,392,800) - (218,618,803) 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน           
   บรษิทัรว่มและสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ - 180,609,467 (77,567,904) - 103,041,563 - 393,140,038 (66,206,006) - 326,934,032 
ผลประโยชน์ (คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ (4,314,754) 924,111 (1,518,150) - (4,908,793) 1,071,722 (1,754,733) (3,777,472) - (4,460,483) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด 189,438,392 148,145,034 (134,525,106) 173,309,373 376,367,693 113,048,431 301,109,550 (52,330,240) (894,441) 360,933,300 
ก าไรสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยี           
   ทีไ่มม่อี านาจควบคุม     (6)     (37) 
ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่     376,367,687     360,933,263 
           

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายตามสว่นงาน 121,228,909 34,601,143 1,093,521 - 156,923,573 112,939,699 11,575,196 - - 124,514,895 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสว่นงาน มดีงันี้ 
 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง รวม ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 575,850,024 522,171,493 12,148,927 13,233,787 1,123,404,231 1,211,524,591 551,179,229 7,532,107 13,918,789 1,784,154,716 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย           
   มลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 296,718,662 - - 296,718,662 - 328,772,518 - - 328,772,518 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - 10,311,822,969 2,408,121,864 - 12,719,944,833 - 10,402,109,133 2,304,707,359 - 12,706,816,492 
ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ - 786,693,617 - - 786,693,617 - 781,978,409 - - 781,978,409 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 3,916,246,264 1,197,338,320 109,403,760 - 5,222,988,344 3,888,207,289 1,052,470,530 98,327,790 - 5,039,005,609 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 1,966,169,116 41,600 17,497 - 1,966,228,213 1,987,903,087 - 9,303 - 1,987,912,390 
คา่ความนิยม 610,669,873 2,162,207,653 - - 2,772,877,526 610,669,873 2,162,207,653 - - 2,772,877,526 
อื่น ๆ 423,251,422 423,050,247 11,665,076 234,281 858,201,026 386,437,493 373,455,835 9,983,924 219,545 770,096,797 
รวมสนิทรพัย ์ 7,492,186,699 15,700,044,561 2,541,357,124 13,468,068 25,747,056,452 8,084,742,333 15,652,173,307 2,420,560,483 14,138,334 26,171,614,457 
           

หนี้สนิตามสว่นงาน 4,930,087,306 5,948,664,749 2,645,333,066 1,939,883 13,526,025,004 4,741,716,386 6,624,646,847 2,644,186,006 3,984,784 14,014,534,023 
 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

17 

 
6 มลูค่ายติุธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมตามล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม 
 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 

 

ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

บาท 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

บาท 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

บาท 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

บาท 

ตรวจสอบแลว้ 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

บาท 
ข้อมูลทางการเงินรวม       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ 
   ในความตอ้งการของตลาด - - - - 296,718,662 328,772,518 

       
หน้ีสินทางการเงิน       
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า - - - - 351,035,104 347,711,124 
       
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ       
หน้ีสินทางการเงิน       
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า - - - - 341,878,941 338,711,268 
 
มลูคา่ยตุธิรรมแบ่งออกเป็นล าดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาเสนอซื้อปัจจุบนั ทีอ่า้งองิจากตลาดทีม่สีภาพคล่อง 

เชน่ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใช้ขอ้มูลที่สามารถ

สงัเกตไดอ้ยา่งมนียัส าคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากขอ้มูล  

ทีส่งัเกตไดใ้นตลาด 
 
กลุ่มกจิการและกจิการไมม่รีายการโอนระหวา่งล าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งปี 
 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

18 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลีย่นแปลงของขอ้มลูระดบั 3 ส าหรบัระหวา่งงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 เงินลงทุนในตราสาร

ทุนท่ีไม่อยู่ในความ
ต้องการของตลาด 

ประมาณการ 
หน้ีสินจาก 
ธรุกิจน ้า 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 253,557,521 340,466,383 594,023,904 
รายการปรบัปรุงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี 75,214,997 - 75,214,997 
จ่ายช าระระหวา่งปี - (24,645,439) (24,645,439) 
ก าไรซึง่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน - 31,890,180 31,890,180 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 328,772,518 347,711,124 676,483,642 
    
จ่ายช าระระหวา่งปี - (15,206,641) (15,206,641) 
ก าไร (ขาดทุน) ซึง่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน (32,053,856) 18,530,621 (13,523,235) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 296,718,662 351,035,104 647,753,766 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ประมาณการ 

หน้ีสินจากธรุกิจน ้า 
 บาท 
  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 332,485,373 
จ่ายช าระระหวา่งปี (24,573,523) 
ก าไรซึง่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 30,799,418 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 338,711,268 
จ่ายช าระระหวา่งปี (15,155,168) 
ก าไรซึง่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 18,322,841 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 341,878,941 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มูลเชิงปรมิาณที่เกี่ยวกบัขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ที่มสีาระส าคญัซึ่งใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม  
ระดบั 3 และความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ยตุธิรรม 
 
   การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรม 
 

ช่วงของข้อมลู การเคล่ือนไหว 
การเพ่ิมขึน้ 

ของสมมติุฐาน 
การลดลง 

ของสมมติุฐาน 
ข้อมลูทางการเงินรวม     
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ 
   ในความต้องการของตลาด 

    

อตัราส่วนลดทีป่รบัคา่ความเสีย่ง 5% 1% ลดลง รอ้ยละ 4 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 4 
     
ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า     
อตัราส่วนลดทีป่รบัคา่ความเสีย่ง 12% - 14% 1% ลดลง รอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 8 
     
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ     
ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า     
อตัราส่วนลดทีป่รบัคา่ความเสีย่ง 12% - 14% 1% ลดลง รอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 8 
 
เทคนิคการประเมินมลูค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 
 
ผูบ้รหิารและคณะท างานประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมจะหารอืเกีย่วกบักระบวนการประเมนิมลูคา่ทุก ๆ ไตรมาส 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดค านวณโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าดว้ย
วธิกีารกระแสเงนิสดคดิลดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 8 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 
 
การค านวณมลูค่ายุตธิรรมของประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้าใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด ซึง่อา้งองิจากงบประมาณ
ทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รบัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 5 ใช้ประมาณการของอตัรา 
การเตบิโตทีไ่มส่งูกวา่อตัราการเตบิโตเฉลีย่ของธุรกจิน ้าทีก่ลุ่มกจิการด าเนินงานอยู่ 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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7 ลกูหน้ีการค้า - สทุธิ 

 
ลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงินสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้  
ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 191,527,402 149,237,186 142,836,889 110,129,316 
เกนิก าหนดช าระ     
    ไมเ่กนิ 3 เดอืน 32,742,195 16,580,438 56,402,567 37,755,058 
    3 - 6   เดอืน 72,760 513 72,760 513 
    6 - 12 เดอืน - 1,355 - 1,355 
    เกนิกวา่ 12 เดอืน 9,989,744 11,969,994 10,040,125 11,969,994 
 234,332,101 177,789,486 209,352,341 159,856,236 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (12,169,779) (12,418,410) (12,169,779) (12,418,410) 
รวม 222,162,322 165,371,076 197,182,562 147,437,826 
 

8 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 
 
รายการเคลื่อนไหวของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ระหวา่งงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
ข้อมลูทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 5,039,005,609 2,993,486,199 
เพิม่ขึน้ 315,886,016 61,711,099 
การจ าหน่ายสนิทรพัย ์ (1,122,120) (1,122,120) 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด (133,421,107) (80,970,024) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 2,639,946 - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 5,222,988,344 2,973,105,154 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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กลุ่มกิจการและบรษิัทมสีนิทรพัย์สทิธกิารใช้ภายใต้สญัญาเช่าส าหรบัการเช่าที่ดนิ ส่วนปรบัปรุงอาคาร และยานพาหนะ  
ซึง่จดัประเภทเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ดงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สทิธกิารใชท้ีด่นิ 258,126,643 209,573,872 147,243,890 148,895,476 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร 34,356,852 14,178,580 28,742,051 8,422,894 
ยานพาหนะ 9,241,092 7,869,929 9,241,092 7,869,929 
รวม 301,724,587 231,622,381 185,227,033 165,188,299 
 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทมกีารเพิม่ขึ้นของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ซึ่ง
แสดงรวมในทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ในขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจ านวน 79,133,267 
บาท และจ านวน 27,316,953 บาท ตามล าดบั 
 

9 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หนี้การคา้กจิการคา้อื่น 28,064,040 30,806,573 20,381,861 20,020,367 
เจา้หนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมายเหตุ 14) 81,733,614 72,204,229 77,960,664 72,204,229 
เจา้หนี้อื่นกจิการคา้อื่น 158,843,099 140,172,047 21,220,120 12,719,228 
เจา้หนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมายเหตุ 14) 172,930 321,000 172,930 321,000 
รายไดร้บัล่วงหน้า 2,058,328 2,674,812 2,058,328 2,674,812 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 36,332,144 39,624,670 36,332,144 39,624,670 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 51,404,213 55,873,639 34,874,042 47,975,429 
อื่น ๆ 1,292,204 757,434 1,003,725 378,784 
รวม 359,900,572 342,434,404 194,003,814 195,918,519 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

22 

 
10 เงินกู้ยืม 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและ 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
หมนุเวียน   
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 2,697,284,061 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 249,782,612 
หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 2,389,299,319 
 2,697,284,061 2,639,081,931 
ไม่หมนุเวียน   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 3,998,827,025 4,622,982,354 
หุน้กู ้ 5,604,893,542 5,604,086,210 
 9,603,720,567 10,227,068,564 
รวม 12,301,004,628 12,866,150,495 
 

เมือ่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไมม่หีลกัทรพัยค์ ้าประกนัในสกุลเงนิบาทจ านวน 700 ลา้นบาท 
โดยมกี าหนดไถ่ถอนเมื่อครบก าหนดในวนัที ่2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 หุน้กู้ดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 1.89 ต่อปี 
และมกี าหนดช าระดอกเบีย้ทุก ๆ หกเดอืน หุน้กูด้งักล่าวแสดงรายการไวใ้นเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืในระหวา่งงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบนั

การเงิน 
 

หุ้นกู้ 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ .ศ. 2563 1,765,000,000 999,073,505 8,992,642,695 11,756,716,200 
กระแสเงนิสดรบั 1,590,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 8,590,000,000 
กระแสเงนิสดจ่าย (3,355,000,000) (127,000,000) (4,003,793,150) (7,485,793,150) 
การตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้่ายทางตรง - 691,461 4,535,984 5,227,445 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ .ศ. 2563 - 4,872,764,966 7,993,385,529 12,866,150,495 
กระแสเงนิสดรบั 2,700,000,000 - - 2,700,000,000 
กระแสเงนิสดจ่าย (3,305,890) (875,000,000) (2,390,000,000) (3,268,305,890) 
การตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้่ายทางตรง 589,951 1,062,059 1,508,013 3,160,023 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ  .ศ. 2564 2,697,284,061 3,998,827,025 5,604,893,542 12,301,004,628 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ราคาตามบญัชแีละมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืและหุน้กู ้มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 2,697,284,061 - 2,700,337,305 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 3,998,827,025 4,872,764,966 3,998,827,025 4,882,924,331 
หุน้กู ้ 5,604,893,542 7,993,385,529 5,612,481,628 7,996,104,983 
รวม 12,301,004,628 12,866,150,495 12,311,645,958 12,879,029,314 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ทีอ่ตัรารอ้ยละ  2.84 - 3.10 
(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.45 - 3.10) และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ อ้างอิงจากราคาตราสารหนี้ที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรบั (clean price) ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย ซึง่ถูกจดัอยูใ่นระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรม 
 
สดัส่วนเงนิกูข้องกลุ่มกจิการและบรษิทัทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีค่อืรอ้ยละ 52 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 59) ของเงนิกูท้ ัง้หมด 
 
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
 

 
ข้อมลูทางการเงินรวม 

และข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2.90 - 3.10 2.84 - 3.19 
หุน้กู ้ 2.31 - 3.66 2.27 - 3.63 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
ข้อมลูทางการเงินรวม 

และข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 2,697,284,061 2,639,081,931 
ครบก าหนดภายใน 2 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 8,105,420,456 8,728,852,189 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 1,498,300,111 1,498,216,375 
รวม 12,301,004,628 12,866,150,495 
 

11 รายได้อ่ืน 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2564 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
     

เงนิปันผลรบั - - 170,313,997 607,624,992 
ดอกเบีย้รบั 4,309,881 7,450,934 48,327,183 58,123,199 
คา่ธรรมเนียมค ้าประกนั 4,183,411 5,085,703 - - 
อื่น ๆ 492,181 12,057 392,178 501,041 
รวม 8,985,473 12,548,694 219,033,358 666,249,232 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
พ.ศ. 2564 

บาท 
พ.ศ. 2563 

บาท 
     

เงนิปันผลรบั 39,999,753 - 609,067,993 1,083,634,978 
ดอกเบีย้รบั 6,898,764 10,993,626 94,480,570 107,244,895 
คา่ธรรมเนียมค ้าประกนั 8,511,014 9,679,244 - - 
อื่น ๆ 801,601 2,306,063 701,594 602,875 
รวม 56,211,132 22,978,933 704,250,157 1,191,482,748 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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12 ภาระผกูพนั 

 
12.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

บาท 

 
 

     
งานระหวา่งก่อสรา้ง 320,219,217 79,478,417 101,320,647 2,311,807 
 

12.2 หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
กลุ่มกจิการมหีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากหนังสอืค ้าประกนั ทีอ่อกโดยธนาคารเพื่อการปฏบิตัติามสญัญากบักลุ่มพลงังาน 
เป็นจ านวนเงนิ 79.08 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 114.25 ล้านบาท) และจ านวนเงนิ 3.84 ล้านดอลลาร์สหรฐั  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 5.56 ลา้นดอลลารส์หรฐั) 
 
กลุ่มกจิการมหีนี้สนิที่อาจเกิดขึน้จากหนังสอืค ้าประกนั ที่ออกโดยธนาคารเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญากบัการไฟฟ้า 
ส่วนภมูภิาคและอื่น ๆ เป็นจ านวนเงนิ 9.46 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 9.17 ลา้นบาท) 
 
กลุ่มกจิการมหีนี้สนิที่อาจเกดิขึน้จากการค ้าประกนัเงนิกู้ของบรษิทัร่วม โดยใช้หุ้นสามญัของบรษิทัร่วมนัน้ ๆ และ 
การค ้าประกนัวงเงนิหนังสอืค ้าประกนัจากธนาคารของบรษิทัรว่มและการร่วมคา้ โดยบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการทีเ่ป็น
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัรว่มและการรว่มคา้นัน้ ๆ 

 
13  เงินปันผล 

 
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 
ในอตัรา 0.16 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 612 ลา้นบาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้มมีติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผล 
ในอตัรา 0.16 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 612 ลา้นบาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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14 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยบริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ในสดัส่วน 
รอ้ยละ 70.45 และมบีรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัใหญ่ขัน้สงูสุด โดยจ านวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 
29.55 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นประกอบด้วยกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล  
ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
14.1 รายการระหวา่งกนั 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
   30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 
บาท 

พ.ศ. 2563 
บาท 

พ.ศ. 2564 
บาท 

พ.ศ. 2563 
บาท 

     
บริษทัใหญ่ขัน้สงูสดุ     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 1,142,593 1,204,764 - - 
คา่เชา่ 48,750 - 48,750 - 
คา่บรกิาร 1,530,915 - 1,530,915 - 
คา่ไฟฟ้า 35,517 - 35,517 - 
คา่บรหิารงาน 342,000 283,613 342,000 283,613 
ดอกเบีย้จ่าย 235,538 - 235,538 - 
     
บริษทัใหญ่     
ตน้ทุนน ้าดบิ 15,441,131 10,374,788 15,441,131 10,374,788 
คา่บรกิารบ ารุงรกัษา 45,000 45,000 45,000 45,000 
คา่ไฟฟ้า 7,140 - 7,140 - 
คา่บรหิารงาน 7,998,000 7,998,000 7,998,000 7,998,000 
คา่โฆษณา 104,661 104,661 - - 
ดอกเบีย้จ่าย 768,243 759,981 768,243 759,981 
     
บริษทัย่อย     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร - - 77,694,676 75,231,646 
ดอกเบีย้รบั - - 46,913,080 54,558,425 
เงนิปันผลรบั - - 170,313,997 607,624,991 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
   30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 
บาท 

พ.ศ. 2563 
บาท 

พ.ศ. 2564 
บาท 

พ.ศ. 2563 
บาท 

     
บริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 54,155,707 49,679,924 54,155,707 49,679,924 
รายไดอ้ื่น 4,183,411 4,593,542 - - 
     
การร่วมค้า     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,671,835 3,395,002 2,596,835 3,320,002 
ดอกเบีย้รบั 2,614,393 3,533,924 - - 
     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 1,610,517 1,466,497 1,190,002 1,233,278 
ตน้ทุนน ้าดบิ 176,577,616 147,813,562 176,577,616 147,813,562 
คา่ไฟฟ้า 183,493 223,715 183,493 223,715 
คา่บรกิาร 3,276,870 108,000 14,100 108,000 
ดอกเบีย้จ่าย 3,139,185 2,216,833 1,247,989 1,234,602 
คา่ตดัจ าหน่ายสทิธดิ าเนินการผลติ     
   และจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม 2,167,046 2,167,046 2,167,046 2,167,046 
คา่เชา่ 78,059 38,850 78,059 38,850 
คา่โฆษณา 149,516 149,516 - - 
คา่ควบคุมงาน 450,000 450,000 450,000 450,000 

 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
   30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 
บาท 

พ.ศ. 2563 
บาท 

พ.ศ. 2564 
บาท 

พ.ศ. 2563 
บาท 

     
บริษทัใหญ่ขัน้สงูสดุ     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,225,910 2,333,538 - - 
คา่เชา่ 81,250 - 81,250 - 
คา่บรกิาร 2,551,525 - 2,551,525 - 
คา่ไฟฟ้า 82,738 - 82,738 - 
คา่บรหิารงาน 684,000 532,613 684,000 532,613 
ดอกเบีย้จ่าย 395,708 - 395,708 - 
     
บริษทัใหญ่     
ตน้ทุนน ้าดบิ 32,062,716 25,406,576 32,062,716 25,406,576 
คา่บรกิารบ ารุงรกัษา 90,000 90,000 90,000 90,000 
คา่ไฟฟ้า 7,140 - 7,140 - 
คา่บรหิารงาน 15,996,000 15,996,000 15,996,000 15,996,000 
คา่โฆษณา 209,661 209,661 - - 
ดอกเบีย้จ่าย 1,534,573 1,517,899 1,534,573 1,517,899 
     
บริษทัย่อย     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร - - 156,534,683 147,577,270 
ดอกเบีย้รบั - - 93,063,273 103,671,377 
เงนิปันผลรบั - - 609,067,993 1,083,634,978 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

29 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
   30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 
บาท 

พ.ศ. 2563 
บาท 

พ.ศ. 2564 
บาท 

พ.ศ. 2563 
บาท 

     
บริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 107,894,941 103,048,128 107,894,941 103,048,128 
รายไดอ้ื่น 8,511,014 9,532,935 - - 
     
การร่วมค้า     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 6,057,518 6,316,616 5,907,518 6,166,616 
ดอกเบีย้รบั 5,200,056 7,067,847 - - 
รายไดอ้ื่น - 146,309 - - 
     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,198,079 2,644,243 2,388,671 2,390,699 
ตน้ทุนน ้าดบิ 338,131,082 306,687,203 338,131,082 306,687,203 
คา่ไฟฟ้า 392,912 448,686 392,912 448,686 
คา่บรกิาร  3,376,170 216,000 93,900 216,000 
ดอกเบีย้จ่าย 5,362,814 3,909,493 2,492,749 2,465,906 
คา่ภาษโีรงเรอืน 42,537 - 36,245 - 
คา่ตดัจ าหน่ายสทิธดิ าเนินการผลติ     
   และจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม 4,310,279 4,310,279 4,310,279 4,310,279 
คา่เชา่ 149,446 77,700 149,446 77,700 
คา่โฆษณา 299,516 299,516 - - 
คา่ควบคุมงาน 900,000 900,000 900,000 900,000 
คา่ฝึกอบรม - 3,300 - 3,300 

 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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14.2 ยอดคงคา้ง 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

บาท 

 
 

     
ลกูหน้ีการค้า     
บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ 835,442 692,567 - - 
บรษิทัใหญ่ 18,970 - 18,970 - 
บรษิทัรว่ม 23,735,782 19,993,305 19,552,371 15,626,520 
บรษิทัย่อย - - 58,617,237 49,181,693 
การรว่มคา้ 1,038,868 978,311 1,038,868 924,810 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 767,631 1,072,714 457,388 804,730 
รวม 26,396,693 22,736,897 79,684,834 66,537,753 
     
รายได้ค้างรบั     
บรษิทัย่อย - - 15,118,743 17,749,596 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 387,025 368,595 387,025 368,595 
รวม 387,025 368,595 15,505,768 18,118,191 
     
เงินปันผลค้างรบั     
บรษิทัย่อย - - 170,313,996 - 
รวม - - 170,313,996 - 
     
ดอกเบีย้ค้างรบั     
บรษิทัย่อย - - 181,581,973 211,424,250 
การรว่มคา้ 1,809,964 1,838,694 - - 
รวม 1,809,964 1,838,694 181,581,973 211,424,250 
     
เงินทดรองจ่าย     
บรษิทัย่อย - - 361,974 361,974 
รวม - - 361,974 361,974 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

บาท 

 
 

     
ลกูหน้ีอ่ืน     
บรษิทัใหญ่ 10,500 10,161 - - 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 77,772 14,516 62,772 - 
รวม 88,272 24,677 62,772 - 

     
เงินประกนั     
บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ 1,348,100 - 1,348,100 - 
รวม 1,348,100 - 1,348,100 - 

     
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน     
บรษิทัใหญ่ 6,242,909 6,654,252 6,242,909 6,654,252 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 75,663,635 65,870,977 71,890,685 65,870,977 
รวม 81,906,544 72,525,229 78,133,594 72,525,229 

     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ 283,179 239,680 283,179 239,680 
บรษิทัใหญ่ 16,000,324 6,291,751 16,000,324 6,291,751 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 688,359 17,845,071 448,411 17,827,379 
รวม 16,971,862 24,376,502 16,731,914 24,358,810 

     
ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า     
บรษิทัใหญ่และกจิการ 
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 351,035,104 347,711,124 341,878,941 338,711,268 
รวม 351,035,104 347,711,124 341,878,941 338,711,268 

     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า     
บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ 20,215,010 - 20,215,010 - 
บรษิทัใหญ่ 59,393,410 59,117,488 59,393,410 59,117,488 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 211,173,729 158,496,213 96,291,847 95,812,272 
รวม 290,782,149 217,613,701 175,900,267 154,929,760 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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14.3 เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิให้กู้ยมืแก่บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนัส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน  
พ.ศ. 2564 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

บาท 

 
 

     

ราคาตามบญัชตีน้งวด 248,490,552 283,490,552 6,071,490,000 5,029,490,000 
เงนิกูเ้พิม่ระหวา่งงวด - - 980,000,000 2,518,000,000 
เงนิกูจ้่ายคนืระหวา่งงวด - (35,000,000) (1,142,000,000) (1,476,000,000) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 248,490,552 248,490,552 5,909,490,000 6,071,490,000 
 

ข้อมลูทางการเงินรวม 
 

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการกูย้มืปกต ิเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวครบก าหนด
ใน 8 ปี และไมม่หีลกัประกนั โดยมอีตัราดอกเบีย้ MLR ลบรอ้ยละ 1.25 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : MLR ลบรอ้ยละ 1.25 ต่อปี) 
 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 

เงนิใหกู้ย้มืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มกี าหนดจ่ายช าระคนืเมื่อทวงถามและไม่มหีลกัประกนั โดยมอีตัราดอกเบีย้ในอตัรา
คงทีร่อ้ยละ 3.11 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 4.25 ต่อปี) 
 

14.4 คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญัของกจิการ 
 

ผู้บริหารส าคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่ ) คณะผู้บริหารระดับสูง 
เลขานุการบรษิทั และหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้ 
 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ วนัท่ี 30 มิถนุายน 
ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 10,345,966 11,553,225 
ผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน 650,835 589,984 
รวม 10,996,801 12,143,209 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ วนัท่ี 30 มิถนุายน 
ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 21,327,634 20,097,479 
ผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน 1,301,671 1,179,970 
รวม 22,629,305 21,277,449 

 
15 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 
เมื่อวนัที ่20 กรกฎาคม พ  .ศ .  2564 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูค้รัง้ที ่2/2564 จ านวน 3,500 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการออกและเสนอขาย
ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบรษิทัตามที่ได้รบัอนุญาตให้ซื้อขายในตลาดตราสารหนี้
โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เมื่อวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ พ  .ศ .  2563 ทัง้นี้การออกหุ้นกู ้
ไดผ้า่นความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้แลว้โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม พ  .ศ .  2563 
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