
บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการของบริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวม
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงิน
และบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ชาญชัย  ชัยประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



บริษทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 325,301,912 591,566,584 243,466,025 398,698,337
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5 255,853,296 259,676,932 263,697,878 221,846,445
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.3 974,750,000 1,013,765,000 1,565,000,000 1,556,015,000
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 208,286,120 216,733,643 200,432,428 206,869,330

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,764,191,328 2,081,742,159 2,272,596,331 2,383,429,112

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6.1 11,394,745,503 10,626,537,022 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6.2 - - 9,290,749,955 9,290,749,955
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 6.3 541,889,341 392,305,890 111,527,500 6,247,500
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 277,882,232 281,302,895 - -
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7 3,119,718,869 3,089,109,352 2,848,927,553 2,829,820,636
สิทธิเพ่ือด าเนินการผลิตและ
   จ  าหน่ายน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม - สุทธิ 8 132,547,046 134,690,279 132,547,046 134,690,279
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9 1,982,817,404 1,991,767,810 1,982,817,404 1,991,767,810
ค่าความนิยม 10 2,772,877,526 2,772,877,526 610,669,873 610,669,873
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 1,669,200 - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,349,134 6,184,183 8,349,134 6,184,183

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 20,230,827,055 19,296,444,157 14,985,588,465 14,870,130,236

รวมสินทรัพย์ 21,995,018,383 21,378,186,316 17,258,184,796 17,253,559,348

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการข้อมูลทางการเงินรวม

สินทรัพย์

___________________________กรรมการ
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บริษทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 234,299,205 336,191,240 228,173,989 289,242,524
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 35,677,425 26,789,545 - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,735,063 23,050,924 12,529,869 15,192,156

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 286,711,693 386,031,709 240,703,858 304,434,680

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 3,941,252,525 3,936,901,708 3,941,252,525 3,936,901,708
หุ้นกู้ 12 3,994,014,977 3,993,421,481 3,994,014,977 3,993,421,481
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 145,217,905 149,217,718 118,141,460 121,457,141
ประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้า 13 311,048,717 304,598,534 311,048,717 304,598,534
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,499,622 10,986,346 12,499,622 10,986,346
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 20,389,672 20,050,856 15,544,427 15,853,470

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 8,424,423,418 8,415,176,643 8,392,501,728 8,383,218,680

รวมหนีสิ้น 8,711,135,111 8,801,208,352 8,633,205,586 8,687,653,360

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการข้อมูลทางการเงินรวม

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

___________________________กรรมการ
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บริษทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั จ  านวน 3,825,000,000 หุ้น 
   มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั จ  านวน 3,825,000,000 หุ้น 
   มูลค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุ้นละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,557,841,248 2,557,841,248 2,557,841,248 2,557,841,248
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้-ทุนส ารองตามกฎหมาย 73,100,541 73,100,541 73,100,541 73,100,541
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,282,419,049 2,566,235,433 892,537,507 833,464,285

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 3,545,522,359 3,554,800,669 1,276,499,914 1,276,499,914

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 13,283,883,197 12,576,977,891 8,624,979,210 8,565,905,988
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 75 73 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 13,283,883,272 12,576,977,964 8,624,979,210 8,565,905,988

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 21,995,018,383 21,378,186,316 17,258,184,796 17,253,559,348

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

___________________________กรรมการ

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

   4



บริษทั ดบับลวิเอชเอ ยูทิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561

 

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 380,490,652 343,541,019 315,619,069 275,575,225
รายไดจ้ากการให้บริการ 41,498,419 44,446,454 46,298,419 48,796,454

รวมรายได้ 421,989,071 387,987,473 361,917,488 324,371,679

ตน้ทุนจากการขาย (240,630,541) (224,924,556) (231,561,582) (217,451,745)
ตน้ทุนจากการให้บริการ (32,371,498) (33,455,998) (32,321,649) (33,455,998)

รวมต้นทุน (273,002,039) (258,380,554) (263,883,231) (250,907,743)

ก าไรขั้นต้น 148,987,032 129,606,919 98,034,257 73,463,936
รายไดอ่ื้น 14 16,835,685 45,676,803 61,078,654 7,624,775
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (8,441,007) (25,444,320) (12,532,782) (16,232,867)
ตน้ทุนทางการเงิน (93,650,859) (145,994,611) (90,822,588) (144,678,813)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 6.1 , 6.3 659,244,042 250,780,790 - -

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 722,974,893 254,625,581 55,757,541 (79,822,969)
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (6,791,267) 17,886,699 3,315,681 27,880,154

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 716,183,626 272,512,280 59,073,222 (51,942,815)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน - 5,597,898 - -
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั - (1,119,580) - -

รวมรายการท่ีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 4,478,318 - -

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 6.3 (9,278,310) - - -

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (9,278,310) - - -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (9,278,310) 4,478,318 - -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 706,905,316 276,990,598 59,073,222 (51,942,815)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 716,183,616 272,512,270 59,073,222 (51,942,815)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 10 10 - -

716,183,626 272,512,280 59,073,222 (51,942,815)

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 706,905,306 276,990,588 59,073,222 (51,942,815)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 10 10 - -

706,905,316 276,990,598 59,073,222 (51,942,815)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 16 0.19 0.09 0.02 (0.02)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

___________________________กรรมการ
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บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ขาดทุน

จากการประมาณการ

จัดสรรแล้ว ส่วนเกนิทุนจาก ตามหลกัคณิตศาสตร์ ส่วนแบ่งขาดทุน รวมส่วนของ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิมูลค่า -ทุนส ารอง การรวมธุรกจิภายใต้ ประกนัภัยส าหรับโครงการ เบ็ดเสร็จอ่ืน ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

ช าระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดียวกนั ผลประโยชน์พนักงาน ของการร่วมค้า ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 3,200,000,000 - 36,251,431 622,168,981 3,576,558,531 (6,062,238) (9,433,707)           7,419,482,998 94 7,419,483,092

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 272,512,270 - 4,478,318 - 276,990,588 10 276,990,598

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 3,200,000,000 - 36,251,431 894,681,251 3,576,558,531 (1,583,920) (9,433,707) 7,696,473,586 104 7,696,473,690

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - - - - - - (8) (8)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 716,183,616 - - (9,278,310)           706,905,306 10 706,905,316

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

___________________________กรรมการ

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่
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บริษทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ขาดทุนจากการประมาณการ
จัดสรรแล้ว ส่วนเกนิทุนจาก ตามหลกัคณติศาสตร์

ทุนที่ออก ส่วนเกนิมูลค่า -ทุนส ารอง การรวมธุรกจิภายใต้ ประกนัภยัส าหรับโครงการ
และช าระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดยีวกนั ผลประโยชน์พนักงาน รวมส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 3,200,000,000 - 36,251,431 133,331,205 1,278,364,530 (1,583,920) 4,646,363,246
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - (51,942,815) - - (51,942,815)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 3,200,000,000 - 36,251,431 81,388,390 1,278,364,530 (1,583,920) 4,594,420,431

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 59,073,222 - - 59,073,222

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

___________________________กรรมการ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วน

ของเจ้าของ
ก าไรสะสม
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บริษทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 722,974,893 254,625,581 55,757,541 (79,822,969)
รายการปรับปรุง

กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ (20,695,378) - (12,349,378) -
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สีย
   ในการร่วมคา้ 6.1 , 6.3 (659,244,042) (250,780,790) - -
คา่เส่ือมราคา 7 33,347,363 34,220,430 31,597,670 32,472,670
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ - 33,335 - 33,335
คา่ตดัจ าหน่ายสิทธิเพ่ือด าเนินการผลิตและ
   จ  าหน่ายน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม 8 2,143,233 2,143,233 2,143,233 2,143,233
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 9 8,950,406 8,783,249 8,950,406 8,783,249
คา่ตดัจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 3,420,663 3,420,662 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,513,276 6,175,621 1,513,276 577,723
รายไดเ้งินปันผล 14 - (24,937,501) (42,999,991) -
ดอกเบ้ียรับ 14 (15,296,459) (20,170,416) (16,539,445) (7,444,821)
ตน้ทนุทางการเงิน 93,650,859 145,994,611 90,822,588 144,678,813

170,764,814 159,508,015 118,895,900 101,421,233
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 13,553,717 (18,933,615) 29,089,517 (18,551,628)
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 10,257,876 2,949,887 8,247,256 2,336,549
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (2,164,951) - (2,164,951) -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (5,635,454) 7,384,469 (3,558,425) 8,962,197
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (6,315,861) (2,603,631) (2,662,288) (1,636,224)
ประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้า 13 (2,112,479) (1,945,779) (2,112,479) (1,945,779)
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 338,816 1,977,066 (309,042) 1,977,067

เงนิสดได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 178,686,478 148,336,412 145,425,488 92,563,415
ตน้ทนุทางการเงินจ่าย (153,264,316) (219,982,642) (150,436,046) (218,666,844)
เงินปันผลรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 25,313,891 - - -
ภาษีเงินไดจ่้าย (2,044,354) (2,263,997) (1,810,354) (1,568,326)

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด าเนนิงาน 48,691,699 (73,910,227) (6,820,912) (127,671,755)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

___________________________กรรมการ
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บริษทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.3 - - (48,000,000) -
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.3 39,015,000 458,150,000 39,015,000 161,985,623
เงินสดจ่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม 6.1 (115,546,200) (310,374,100) - -
เงินสดจ่ายเงินลงทนุในการร่วมคา้ 6.3 (152,280,000) (5,000,000) (105,280,000) -
ดอกเบ้ียรับ 947,865 66,784,183 947,865 18,407,914
เงินปันผลรับจากกิจกรรมลงทนุ - 24,937,501 - -
เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (87,093,028) (17,145,369) (35,094,265) (17,145,369)

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกจิกรรมลงทุน (314,956,363) 217,352,215 (148,411,400) 163,248,168

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (8) - - -

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (8) - - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (266,264,672) 143,441,988 (155,232,312) 35,576,413
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 591,566,584 147,476,373 398,698,337 56,335,109

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 325,301,912 290,918,361 243,466,025 91,911,522

รายการที่มใิช่เงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี

เจา้หน้ีคา่อาคารและอุปกรณ์ 45,083,803 65,451,251 42,919,267 65,451,251

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

___________________________กรรมการ

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

   9



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) (บริษทั) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน คือ ชั้น 24 อาคาร ยเูอม็ ทาวเวอร์ เลขท่ี 9/241-242 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 10250 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ”  
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีน าเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบญัชี  
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  
ขอ้มูลทางการเงินหลกั ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และ 
งบกระแสเงินสด ไดน้ าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 
เร่ืองการน าเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูล
ทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินประจ าปีของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน
ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดง
รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
กลุ่มกิจการได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และ
เก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ โดยการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ 
กลุ่มกิจการ 
 
กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 มาถือปฏิบติั
ก่อนวนับงัคบัใช ้

 
3 การประมาณการ 

 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการน านโยบายการ
บญัชีมาใช ้และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและแหล่งท่ีมา 
ของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 

 

12 

4 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน  
 
4.1 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2561  31 มนีาคม พ.ศ. 2560  

 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ  
 ธุรกจิน า้ ธุรกจิพลงังาน บริษัทโฮลดิง้ รวม ธุรกจิน า้ ธุรกจิพลงังาน รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

รายไดจ้ากการขาย 380,490,652 - - 380,490,652 343,541,019       - 343,541,019 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 41,498,419 - - 41,498,419 44,446,454 - 44,446,454 

รวมรายได ้ 421,989,071 - - 421,989,071 387,987,473 - 387,987,473 
        

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 144,710,413 (3,645,770) (518,618) 140,546,025 107,739,932 (3,577,333) 104,162,599 
รายไดอ่ื้น 1,934,028 14,901,657 - 16,835,685 576,002 45,100,801 45,676,803 
ตน้ทุนทางการเงิน (21,103,832) (72,547,027) - (93,650,859) (27,876,528) (118,118,083) (145,994,611) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียการร่วมคา้ - 659,244,042 - 659,244,042 - 250,780,790 250,780,790 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (4,292,376) (2,498,891) - (6,791,267) 23,622,478 (5,735,779) 17,886,699 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 121,248,233 595,454,011 (518,618)         716,183,626 104,061,884 168,450,396         272,512,280 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม    (10)   (10) 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่    716,183,616   272,512,270 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
4.2 ส่วนงานทางธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  

 ธุรกจิน า้ ธุรกจิพลงังาน บริษัทโฮลดิง้ รวม ธุรกจิน า้ ธุรกจิพลงังาน บริษัทโฮลดิง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 308,711,834 5,905,373 10,684,705 325,301,912 478,420,476 101,886,013 11,260,095 591,566,584 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - 11,394,745,503 - 11,394,745,503 - 10,626,537,022 - 10,626,537,022 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 107,946,828 433,942,513 - 541,889,341 3,537,880 388,768,010 - 392,305,890 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ - 277,882,232 - 277,882,232 - 281,302,895 - 281,302,895 
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3,085,998,252 33,720,617 - 3,119,718,869 3,055,388,735 33,720,617 - 3,089,109,352 
สิทธิเพื่อด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม - สุทธิ 132,547,046 - - 132,547,046 134,690,279 - - 134,690,279 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1,982,817,404 - - 1,982,817,404 1,991,767,810 - - 1,991,767,810 
ค่าความนิยม 610,669,873 2,162,207,653 - 2,772,877,526 610,669,873 2,162,207,653 - 2,772,877,526 

อ่ืน ๆ 450,811,141 996,427,409 - 1,447,238,550 492,277,990 1,005,750,968 - 1,498,028,958 

รวมสินทรัพย ์ 6,679,502,378 15,304,831,300 10,684,705 21,995,018,383 6,766,753,043 14,600,173,178 11,260,095 21,378,186,316 

 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 171,320,804 186,394,597 113,360,928 119,795,142 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,368,465) (26,063,843) (5,368,465) (17,717,843) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 165,952,339 160,330,754 107,992,463 102,077,299 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,549,005 2,034,889 3,158,808 1,719,872 
รายไดค้า้งรับ 52,254,969 52,348,895 45,800,314 44,714,090 
ลูกหน้ีอ่ืน 16,734,471 27,688,313 62,525,200 3,922,174 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 18.2) 16,362,512 17,274,081 44,221,093 69,413,010 

 255,853,296 259,676,932 263,697,878 221,846,445 
 

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 122,742,554 118,757,243 75,910,678 71,631,787 
เกินก าหนดช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 43,209,785 41,573,511 32,081,785 30,445,512 
   3 - 6 เดือน 1,774,622 24,543,597 1,774,622 16,197,597 
   6 - 12 เดือน 3,080,710 1,519,995 3,080,710 1,519,995 

   มากกวา่ 12 เดือน 513,133 251 513,133 251 

 171,320,804 186,394,597 113,360,928 119,795,142 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,368,465) (26,063,843) (5,368,465) (17,717,843) 

 165,952,339 160,330,754 107,992,463 102,077,299 
 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 16,336,733 14,791,515 43,553,314 39,448,303 
เกินก าหนดช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 25,779 2,482,566 667,779 29,964,707 

 16,362,512 17,274,081 44,221,093 69,413,010 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม บริษัทย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 
6.1 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 ประเทศที่ 

 สัดส่วนของหุ้นสามัญ 
ที่ถือโดยบริษัท  

(ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้นสามัญ 
ที่ถือโดยกลุ่มกจิการ 

(ร้อยละ) 

 จดทะเบียน  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษัทร่วม จัดตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

บริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็แอลแอล จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 
บริษทั กลัฟ์ เอน็แอลแอล2 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ จ  ากดั และบริษทัยอ่ย ไทย  Holding company - - 25 25 

   บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

   บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ บีวี จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

   บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

   บริษทั กลัฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

บริษทั บีกริมเพาเวอร์ (ดบับลิวเอชเอ) 1 จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

บริษทั กลัฟ์ วีทีพี จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

บริษทั กลัฟ์ ทีเอส1 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

บริษทั กลัฟ์ ทีเอส2 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

บริษทั กลัฟ์ ทีเอส3 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

บริษทั กลัฟ์ ทีเอส4 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 25 25 

บริษทั เกค็โค่-วนั จ  ากดั  ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 35 35 
 
กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในการค ้าประกนัเงินกูข้องบริษทัร่วม โดยใชหุ้น้สามญัของบริษทัร่วมนั้น ๆ (หมายเหตุ 17.3) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 10,626,537,022 
การลงทุนเพิ่ม 115,546,200 

ส่วนแบ่งผลก าไรสุทธิหลงัภาษี 652,662,281 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 11,394,745,503 
 

ในระหวา่งงวด บริษทัร่วมจ านวน 2 แห่งออกหุน้สามญัเพิ่มทุน ซ่ึงกลุ่มกิจการไดซ้ื้อหุน้สามญัท่ีเพิ่มข้ึนตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
6.2 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 ประเทศที่  

สัดส่วนของหุ้นสามัญ 
ที่ถือโดยบริษัท 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้นสามัญ 
ที่ถือโดยกลุ่มกจิการ 

(ร้อยละ) 

 จดทะเบียน  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
บริษัทย่อย จัดตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       
บริษทั ดบับลิวเอชเอ วอเตอร์ จ  ากดั ไทย พฒันาบริหารและ 100 100 - - 
  จดัการทรัพยากรน ้า     
บริษทั ดบับลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั  
   และบริษทัยอ่ย ไทย Holding Company 100 100 - - 
   บริษทั ดบับลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่2 จ ากดั ไทย Holding Company - - 100 100 
บริษทั ดบับลิวเอชเอยพูี อินเตอร์เนชัน่แนล     
   จ  ากดั และบริษทัยอ่ย ไทย Holding Company 100 100 - - 
   WHAUP (SG) 1 PTE. Limited สิงคโปร์ Holding Company - - 100 100 
   WHAUP (SG) 2 PTE. Limited สิงคโปร์ Holding Company - - 100 100 
 
กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในการค ้ าประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทั โดยใช้หุ้นสามญัของบริษทั 
ดบับลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่2 จ ากดั (หมายเหตุ 12) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 
ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 9,290,749,955 

การลงทุนเพิ่ม - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 9,290,749,955 

 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม บริษัทย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
6.3 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

 
   สัดส่วนของหุ้นสามญั สัดส่วนของหุ้นสามญั 
   ที่ถือโดยบริษทั ที่ถือโดยกลุ่มกจิการ 

 ประเทศที ่  (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

 จดทะเบียน  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

การร่วมค้า จดัตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 75 75 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 75 75 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 75 75 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จ  ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 75 75 
บริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั  ไทย Holding company - - 33 33 
   และบริษทัยอ่ย       
   บริษทั ชลบุรี คลีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ไทย โรงไฟฟ้าพลงังาน - - 33 33 
     ทดแทน     
   บริษทั ระยอง คลีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ไทย โรงไฟฟ้าพลงังาน - - 33 33 
     ทดแทน     
   บริษทั โกลว ์เหมราช วินด ์จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 33 33 
บริษทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั และบริษทัร่วม ไทย Holding Company - - 51 51 
   บริษทั ไฟฟ้าหว้ยเหาะ จ ากดั สาธารณรัฐ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 13 13 
 ประชาธิปไตย      
 ประชาชนลาว      
บริษทั กลัฟ์ ดบับลิวเอชเอ เอม็ที  ไทย ลงทุนในโครงการ 35 51 - - 
   จ  าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั และบริษทัยอ่ย     จ าหน่ายและขนส่งก๊าซ     
   บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด  ไทย จ าหน่ายและน าส่งก๊าซ - - 35 51 
      เอน็จีดี 2 จ  ากดั       
   บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด  ไทย จ าหน่ายและน าส่งก๊าซ - - 35 51 
      เอน็จีดี 4 จ ากดั       
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 
6.3 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 392,305,890 6,247,500 
การลงทุนเพิ่ม 152,280,000 105,280,000 
ส่วนแบ่งผลก าไรสุทธิหลงัภาษี 6,581,761 - 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าขอ้มูลทางการเงิน (9,278,310) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 541,889,341 111,527,500 

 
ในระหว่างงวด บริษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซ่ึงกลุ่มกิจการได้ซ้ือหุ้นสามัญท่ีเพิ่มข้ึน 
ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม 
 
ในระหวา่งงวด บริษทั กลัฟ์ ดบับลิวเอชเอ เอม็ที จ  าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ  ากดั ไดท้  าการเพิ่มทุนในการออกหุน้สามญัใหม่ กลุ่มกิจการ
ไม่ไดซ้ื้อหุน้สามญัท่ีเพิ่มข้ึนตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม ท าใหส้ัดส่วนลดลงจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 35 อยา่งไรก็ตามการจดัประเภท
ของเงินลงทุนไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง โดยกลุ่มกิจการยงัคงสถานะเงินลงทุนน้ีเป็นกิจการร่วมคา้ 
 

7 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
รายการเคล่ือนไหวของอาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,089,109,352 2,829,820,636 
การเพิ่มข้ึน 63,956,880 50,704,587 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (33,347,363) (31,597,670) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 3,119,718,869 2,848,927,553 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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8 สิทธิเพ่ือด าเนินการผลติและจ าหน่ายน า้เพ่ืออุตสาหกรรม - สุทธิ 
 
บริษทัท าสัญญาเพื่อไดรั้บสิทธิเพื่อด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม โดยมีสิทธิตามสัญญาเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยสัญญาน้ีมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2576 
 
รายการเคล่ือนไหวของสิทธิเพื่อด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าเพื่ออุตสาหกรรมระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561  
มีดงัต่อไปน้ี 
 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 134,690,279 

ตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,143,233) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 132,547,046 

 
9 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

สิทธิในการด าเนินการ
ผลติและจ าหน่ายน า้เพ่ือ
อุตสาหกรรมและบริหาร

จัดการน า้เสีย 
บาท 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
บาท 

 
 
 

รวม 
บาท 

    

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,989,815,619 1,952,191 1,991,767,810 

ตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (8,783,250) (167,156) (8,950,406) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 1,981,032,369 1,785,035 1,982,817,404 

 
บริษทัท าสัญญาเพื่อไดรั้บสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจดัการน ้ าเสียกบับริษทัใหญ่และบริษทั 
ในเครือของบริษทัใหญ่ ได้แก่ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั (มหาชน) บริษทั อีสเทิร์น อินดสัเตรียลเอสเตท จ ากัด บริษทั เหมราช  
อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จ ากดั บริษทั เหมราช ระยอง ท่ีดินอุตสาหกรรม จ ากดั และบริษทั เหมราช สระบุรี ท่ีดินอุตสาหกรรม จ ากดั 
เป็นระยะเวลา 50 ปีนบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้สญัญาในแต่ละโครงการ 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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10 ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมของการโอนธุรกิจน ้ า และธุรกิจพลงังานไฟฟ้า เกิดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นค่าความนิยมท่ีเกิดจากการ
ไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ขั้นสูงสุด ท่ีถูกปันส่วนมายงัธุรกิจน ้ า และธุรกิจพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงธุรกิจน ้ าปันส่วนมาเป็นสัดส่วนเดียวกนั
กบัสิทธ์ิในการจดัจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจดัการน ้าเสีย ส่วนค่าความนิยมของธุรกิจพลงังานไฟฟ้าปันส่วนมาเตม็จ านวน  
 

11 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 66,558,284 80,879,613 60,969,501 36,577,370 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 18.2) 72,622,628 73,602,614 72,622,628 73,602,614 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายสถาบนัการเงิน 76,789,490 149,909,923 76,789,490 149,909,923 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,859,545 31,349,168 17,323,112 28,702,695 

อ่ืนๆ 469,258 449,922 469,258 449,922 

 234,299,205 336,191,240 228,173,989 289,242,524 

 
12 เงนิกู้ยืม 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ไม่หมุนเวยีน   
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,941,252,525 3,936,901,708 

   หุน้กู ้ 3,994,014,977 3,993,421,481 
   

 7,935,267,502 7,930,323,189 

 
เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 10,499 ลา้นบาท  
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.2 ส าหรับ 2 ปีแรก อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี ส าหรับปีท่ี 3 และอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบร้อยละ 1.0 ต่อปี 
ตั้งแต่ปีท่ี 4 จนถึงครบก าหนด โดยจ่ายช าระดอกเบ้ียพร้อมเงินตน้ทุกปี เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 และเงินกู้ยืมระยะยาวดงักล่าว 
ค ้าประกนัโดยหุน้สามญัของบริษทั ดบับลิวเอชเอ เอน็เนอร์ยี ่2 จ ากดั (หมายเหตุ 6.2) 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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12 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

   

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

บาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้งวด   3,936,901,708 

ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืเงิน   4,350,817 

ราคาตามบญัชีปลายงวด   3,941,252,525 

 
เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัค ้าประกนัในสกลุเงินบาทจ านวน 2 ชุด รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 
ชุดท่ี 1 หุ้นกู้มูลค่า 3,200 ล้านบาท มีก าหนดไถ่ถอนเม่ือครบก าหนดวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 หุ้นกู้ดังกล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  

3.33 ต่อปี และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
 
ชุดท่ี 2 หุ้นกูมู้ลค่า 800 ลา้นบาท มีก าหนดไถ่ถอนเม่ือครบก าหนดวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 หุ้นกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ  

3.33 ต่อปี และมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
 
รายการเคล่ือนไหวของหุน้กูใ้นระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

   

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

บาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้งวด   3,993,421,481 

ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการกูย้มืเงิน   593,496 

ราคาตามบญัชีปลายงวด   3,994,014,977 

 
13 ประมาณการหนีสิ้นจากธุรกจิน า้  

 
ประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้ าเป็นค่าตอบแทนรายปีตามสัญญาพนัธมิตรทางธุรกิจ และสัญญาเช่าด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน ้ า 
เพื่ออุตสาหกรรมและบริหารจดัการน ้ าเสีย เกณฑ์ในการค านวณค่าตอบแทนรายปีคิดเป็นร้อยละ 1 ในระยะเวลา 3 ปีแรก และ ร้อยละ 3  
ในระยะเวลาปีท่ี 4 - 50 ปีของรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจน ้าในโครงการก่อนหกัค่าใชจ่้ายใด ๆ ตลอดระยะเวลาตามสญัญา 
 
 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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13 ประมาณการหนีสิ้นจากธุรกจิน า้ (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินจากธุรกิจน ้าระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 บาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 304,598,534 
จ่ายช าระระหวา่งงวด (2,112,479) 

ดอกเบ้ียจ่าย 8,562,662 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 311,048,717 

 
14 รายได้อ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดเ้งินปันผล - 24,937,501 42,999,991 - 
ดอกเบ้ียรับ    15,296,459 20,170,416 16,539,445 7,444,821 
อ่ืนๆ 1,539,226 568,886 1,539,218 179,954 

 16,835,685 45,676,803 61,078,654 7,624,775 

 
15 ภาษเีงนิได้  

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้โดยใช้วิธีประมาณการอย่างดีท่ีสุดโดยคาดการณ์จากอัตราภาษีเงินได้ถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของรอบปีบัญชี  
คืออตัราร้อยละ 0.94 ต่อปีส าหรับกลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2560 อตัราร้อยละ 0.00 ต่อปีส าหรับกลุ่มกิจการ) และอตัราร้อยละ 0.00 ต่อปี ส าหรับบริษทั 
(พ.ศ. 2560 อตัราร้อยละ 0.00 ต่อปี ส าหรับบริษทั) 
 

16 ก าไรต่อหุ้น 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั     
   ของบริษทัใหญ่ (บาท) 716,183,616 272,512,270 59,073,222 (51,942,815) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     

   ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 3,825,000,000 3,200,000,000 3,825,000,000 3,200,000,000 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.19 0.09 0.02 (0.02) 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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17 ภาระผูกพนัและเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 
 
17.1 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน  

 
ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงไม่ไดรั้บรู้ในขอ้มูลทางการเงิน มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

งานระหวา่งก่อสร้าง - ระบบผลิตน ้า     
   เพื่ออุตสาหกรรม 65,363,922 80,402,770 28,942,989 31,024,672 

 
17.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 
บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวเก่ียวกบัการเช่าอาคาร ท่ีดิน และยานพาหนะ โดยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่า
ดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 13,343,634 11,707,062 11,884,281 10,247,709 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 40,567,205 39,588,744 34,445,769 33,503,792 
เกินกวา่ 5 ปี 244,554,401 246,691,053 198,762,757 200,498,087 

 298,465,240 297,986,859 245,092,807 244,249,588 

 
17.3 ภาระผูกพนัทีม่สีาระส าคญั และหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัจากหนังสือค ้ าประกัน ท่ีออกโดยธนาคารเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับกลุ่มพลงังานเป็นจ านวนเงิน  
866.50 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 1,007 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 9.04 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2560 : 9.04 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
 
กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในการค ้ าประกนัเงินกู้ของบริษทัโกลว ์ไอพีพี จ  ากดั โดยใช้หุ้นสามญัของบริษทัดังกล่าวท่ีถูก 
จดัประเภทอยูใ่นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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18 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บุคคลและกิจการท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยผา่นกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคลหรือ
กิจการนั้นมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจการลงทุน 
บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียง
ของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคัญรวมทั้ งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิก 
ในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ และบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชั่น จ  ากัด (มหาชน)  
เป็นบริษทัใหญ่ขั้นสูงสุด 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียดของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบ
ความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
18.1 รายได้และค่าใช้จ่าย 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 

 
    

บริษทัใหญ่ขั้นสูงสุด     

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 16,200 13,200 16,200 13,200 

     
บริษทัใหญ่     
ตน้ทุนน ้าดิบ 12,283,587 8,955,605 12,283,587 8,955,605 
ค่าบริการบ ารุงรักษา 45,000 - 45,000 - 
ค่าบริหารงาน 3,182,258 1,500,000 3,182,258 1,500,000 
ค่าเช่าท่ีดิน 599,357 599,357 599,357 599,357 

 16,110,202 11,054,962 16,110,202 11,054,962 

     
บริษทัยอ่ย     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ - - 81,840,143 76,500,161 
ดอกเบ้ียรับ - - 16,144,644 7,437,704 
เงินปันผลรับ - - 42,999,991 - 

 - - 140,984,778 83,937,865 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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18 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
18.1 รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 46,684,686 7,435,352 46,684,686 7,435,352 
ดอกเบ้ียรับ 14,901,658 - - - 

 61,586,344 7,435,352 46,684,686 7,435,352 

     
การร่วมคา้     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 143,750 - 143,750 - 
ดอกเบ้ียรับ 384,805 - 384,805 - 

 528,555 - 528,555 - 

     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,020,084 2,947,380 1,020,084 2,947,380 
ดอกเบ้ียรับ - 20,163,300 - - 
เงินปันผลรับ - 24,937,502 - - 
ตน้ทุนน ้าดิบ 166,019,626 161,292,901 166,019,626 161,292,901 
ค่าไฟฟ้า 192,066 - 192,066 - 
ค่าบริการบ ารุงรักษา 593,007 - 593,007 - 
ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิด าเนินการผลิตและ     
   จ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 2,143,233 2,143,233 2,143,233 2,143,233 
ค่าเช่าท่ีดิน 1,343,054 932,269 978,215 567,431 

 171,311,070 212,416,585 170,946,231 166,950,945 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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18 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
18.2 ยอดค้างช าระทีเ่กดิขึน้จากการขายและซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคมน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัใหญ่ขั้นสูงสุด 11,556 11,556 11,556 11,556 
บริษทัร่วม 15,957,632 16,602,386 15,957,632 16,602,386 
บริษทัยอ่ย - - 27,858,581 52,138,929 
การร่วมคา้ - 307,625 - 307,625 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 393,324 352,514 393,324 352,514 

 16,362,512 17,274,081 44,221,093 69,413,010 

     
รายไดค้า้งรับ     
บริษทัร่วม - 25,313,891 - - 
บริษทัยอ่ย - - 54,030,847 11,002,263 
การร่วมคา้ 143,750 - 143,750 - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 320,250 320,250 320,250 320,250 

 464,000 25,634,141 54,494,847 11,322,513 

     
ดอกเบ้ียคา้งรับ     
บริษทัร่วม 16,722,971 1,821,314 - - 
บริษทัยอ่ย - - 19,133,089 2,988,445 

การร่วมคา้ - 553,064 - 553,064 

 16,722,971 2,374,378 19,133,089 3,541,509 

     
เงินทดรองจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 380,620 380,620 

     
ลูกหน้ีอ่ืน     
บริษทัใหญ่ 4,605,143 2,763,678 4,605,143 2,763,678 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,919,358 1,919,358 1,919,358 1,919,358 

 6,524,501 4,683,036 6,524,501 4,683,036 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 

 

27 

18 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
18.2 ยอดค้างช าระทีเ่กดิขึน้จากการขายและซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคมน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้     
บริษทัใหญ่ 9,923,534 3,810,498 9,923,534 3,810,498 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 62,699,094 69,792,116 62,699,094 69,792,116 

 72,622,628 73,602,614 72,622,628 73,602,614 

     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
บริษทัใหญ่ขั้นสูงสุด 1,333,850 1,411,717 1,284,000 1,411,717 
บริษทัใหญ่ 1,078,939 3,816,933 1,078,939 3,816,933 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 3,347,842 3,774,310 3,339,996 3,766,464 

 5,760,631 9,002,960 5,702,935 8,995,114 

 
18.3 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืในสกลุเงินบาท มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยบริษทัยอ่ยมีอตัราดอกเบ้ีย 
MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี และบริษทัร่วมมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปีโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์4 แห่ง 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,013,765,000 1,556,015,000 
การเพิ่มข้ึน - 48,000,000 

เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งงวด (39,015,000) (39,015,000) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 974,750,000 1,565,000,000 

 



บริษทั ดับบลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 
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18 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

18.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญัของกจิการ 
 
ผูบ้ริหารส าคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่) คณะผูบ้ริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท  
และหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือคา้งจ่ายส าหรับผูบ้ริหารส าคญัมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,978,792 8,225,692 8,978,792 8,225,692 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 719,269 372,150 719,269 372,150 

 9,698,061 8,597,842 9,698,061 8,597,842 

 
19 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นรายงาน 

 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ในอตัรา 0.2034 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 778.01 ลา้นบาท โดยเงินปันผลจะจ่ายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2561  
 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทั WHAUP Nghe An Joint Stock Company ได้ถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายน ้ า 
เพื่อการอุตสาหกรรม  และให้บริการบริหารจัดการน ้ าเสีย ในประเทศเวียดนาม  โดยจดทะเบียนหุ้นสามัญจ านวน  2,995,080 หุ้นๆละ  
10,000 ดองเวยีดนาม เป็นจ านวนเงิน 29,950,800,000 ดองเวยีดนาม กลุ่มกิจการถือหุน้สามญัดงักล่าวจ านวน 2,995,078 หุน้ ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 99.99 
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