
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและ 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้ และคณะกรรมการของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ 
และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบ
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวม
และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิ
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบัญชี และการวิเคราะห์เปรยีบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น   
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ 
ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ  ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูล 
ทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทาน
ของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
บญุเรือง  เลิศวิเศษวิทย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552  
กรุงเทพมหานคร 
8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส  ์แอนด  ์พาวเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 415,639,615 853,462,295 226,860,678 193,512,708
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 257,886,800 269,072,721 276,397,543 203,677,504
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11.3 735,612,144 754,550,500 3,002,000,000 2,653,440,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 219,923,039 196,512,518 163,561,719 183,772,866

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,629,061,598 2,073,598,034 3,668,819,940 3,234,403,078

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 4 12,503,253,767 12,630,879,987 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 9,324,499,944 9,324,499,944
สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 728,880,173 724,116,727 152,600,000 132,825,000
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น - สทุธิ 257,054,198 267,430,208 - -
อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 8 3,723,415,605 3,214,316,337 2,816,765,478 2,837,113,740
สทิธเิพือ่ดาํเนินการผลติและ
จาํหน่ายน้ําเพือ่อุตสาหกรรม - สทุธิ 119,497,139 125,998,279 119,497,139 125,998,279

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 1,927,830,415 1,955,670,616 1,884,216,362 1,955,670,616
คา่ความนิยม 2,772,877,526 2,772,877,526 597,693,413 610,669,873
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 6,899,025 8,378,134 6,899,025 8,378,134

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 22,039,707,848 21,699,667,814 14,902,171,361 14,995,155,586

รวมสินทรพัย ์ 23,668,769,446 23,773,265,848 18,570,991,301 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัย ์

___________________________กรรมการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส  ์แอนด  ์พาวเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 9 200,000,000 - 200,000,000 -
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 363,889,811 189,718,918 183,821,116 171,542,031
เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนด
ชาํระภายในหนึ่งปี 9 5,121,325 - 5,121,325 -

หุน้กูท้ ีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 9 3,997,734,634 - 3,997,734,634 -
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 12,716,478 26,289,179 - -
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 19,331,166 18,145,275 11,732,297 12,711,105

รวมหนี้สินหมนุเวียน 4,598,793,414 234,153,372 4,398,409,372 184,253,136

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 9 35,915,512 - 35,915,512 -
หุน้กู ้- สทุธิ 9 4,993,715,247 8,987,977,050 4,993,715,247 8,987,977,050
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 126,881,599 139,996,107 96,794,269 115,010,067
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน้ํา 338,137,676 331,571,745 330,406,081 331,571,745
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,939,817 17,039,449 19,939,817 17,039,449
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 21,039,671 13,258,261 13,367,833 12,481,132

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 5,535,629,522 9,489,842,612 5,490,138,759 9,464,079,443

รวมหนี้สิน 10,134,422,936 9,723,995,984 9,888,548,131 9,648,332,579

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินไม่หมนุเวียน
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส  ์แอนด  ์พาวเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั จาํนวน 3,825,000,000 หุน้ 
   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้
หุน้สามญั จาํนวน 3,825,000,000 หุน้ 
   มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 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
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้-ทุนสาํรองตามกฎหมาย 112,766,796 112,766,796 112,766,796 112,766,796
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4 3,498,169,249 4,000,462,005 910,335,212 809,118,127

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 3,540,569,088 3,553,199,697 1,276,499,914 1,276,499,914

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 13,534,346,381 14,049,269,746 8,682,443,170 8,581,226,085
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 129 118 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 13,534,346,510 14,049,269,864 8,682,443,170 8,581,226,085

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 23,668,769,446 23,773,265,848 18,570,991,301 18,229,558,664

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส  ์แอนด  ์พาวเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

 

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 406,392,536 385,255,460 330,352,922 311,003,694
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 46,379,986 58,188,497 48,800,601 65,450,453

รวมรายได้ 452,772,522 443,443,957 379,153,523 376,454,147

ตน้ทุนจากการขาย (259,696,947) (241,614,466) (245,840,834) (227,177,669)
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (38,329,069) (37,520,458) (36,095,182) (36,929,471)

รวมต้นทุน (298,026,016) (279,134,924) (281,936,016) (264,107,140)

กาํไรข ัน้ต้น 154,746,506 164,309,033 97,217,507 112,347,007
รายไดอ้ื่น 16,645,447 58,604,450 443,212,375 302,764,648
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (42,804,654) (37,464,227) (35,303,006) (31,753,681)
ตน้ทุนทางการเงนิ (84,438,813) (84,176,224) (83,421,290) (82,684,600)
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
และสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 4 418,466,121 547,345,140 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 462,614,607 648,618,172 421,705,586 300,673,374
ผลประโยชน์ (คา่ใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได้ (6,413,922) (17,529,289) 3,699,162 (1,634)

กาํไรสาํหรบังวด 456,200,685 631,088,883 425,404,748 300,671,740

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการ
แปลงคา่งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย 23,699 (1,582,973) - -

สว่นแบง่ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของ
การรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (755,192) (4,606,987) - -

กาํไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของ
เงนิลงทุนเผือ่ขาย - 142,361 - 13,168

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะจดัประเภท
รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน

   ในภายหลงั - (28,472) - (2,634)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (731,493) (6,076,071) - 10,534

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - 
สทุธิจากภาษี (731,493) (6,076,071) - 10,534

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 455,469,192 625,012,812 425,404,748 300,682,274

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส  ์แอนด  ์พาวเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

 

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 456,200,676 631,088,874 425,404,748 300,671,740
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 9 9 - -

456,200,685 631,088,883 425,404,748 300,671,740

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 455,469,183 625,012,803 425,404,748 300,682,274
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 9 9 - -

455,469,192 625,012,812 425,404,748 300,682,274

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.12 0.16 0.11 0.08

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส  ์แอนด  ์พาวเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

 

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 1,227,452,923 1,146,720,207 988,599,713 939,272,899
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 159,834,400 142,171,904 170,181,351 158,300,369

รวมรายได้ 1,387,287,323 1,288,892,111 1,158,781,064 1,097,573,268

ตน้ทุนจากการขาย (751,463,386) (725,835,020) (711,629,749) (692,383,934)
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (105,973,347) (105,733,804) (102,128,338) (105,035,152)

รวมต้นทุน (857,436,733) (831,568,824) (813,758,087) (797,419,086)

กาํไรข ัน้ต้น 529,850,590 457,323,287 345,022,977 300,154,182
รายไดอ้ื่น 85,572,117 141,662,981 893,587,353 432,446,773
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (118,612,694) (82,389,059) (104,029,995) (76,721,816)
ตน้ทุนทางการเงนิ (245,481,488) (282,724,135) (242,591,548) (275,760,097)
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
และสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 4 1,510,380,001 1,453,431,289 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,761,708,526 1,687,304,363 891,988,787 380,119,042
ผลประโยชน์ (คา่ใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได้ (23,753,703) (44,153,661) 18,215,798 1,337,334

กาํไรสาํหรบังวด 1,737,954,823 1,643,150,702 910,204,585 381,456,376

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการ
แปลงคา่งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย (456,323) (703,515) - -

สว่นแบง่ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของ
การรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (12,174,286) (1,350,793) - -

กาํไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของ
เงนิลงทุนเผือ่ขาย - 142,361 - 13,168

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะจดัประเภท
รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน

   ในภายหลงั - (28,472) - (2,634)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (12,630,609) (1,940,419) - 10,534

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - 
สทุธิจากภาษี (12,630,609) (1,940,419) - 10,534

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,725,324,214 1,641,210,283 910,204,585 381,466,910

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส  ์แอนด  ์พาวเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

 

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,737,954,796 1,643,150,674 910,204,585 381,456,376
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 27 28 - -

1,737,954,823 1,643,150,702 910,204,585 381,456,376

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,725,324,187 1,641,210,255 910,204,585 381,466,910
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 27 28 - -

1,725,324,214 1,641,210,283 910,204,585 381,466,910

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.45 0.43 0.24 0.10

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส  ์แอนด  ์พาวเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2562

ส่วนเกินทุน ผลต่างของอตัรา ขาดทุนจากการประมาณการ
จดัสรรแล้ว จากการรวมธรุกิจ การเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนจากการ ตามหลกัคณิตศาสตร ์ ส่วนแบง่ รวมส่วนของ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า เป็นทุนสาํรอง ภายใต้การควบคมุ มลูค่าของ แปลงค่างบการเงิน ประกนัภยัสาํหรบัโครงการ ขาดทุนเบด็เสรจ็ ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่มี รวมส่วนของ
ชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เดียวกนั เงินลงทุนเผือ่ขาย ของบริษทัย่อย ผลประโยชน์พนักงาน อื่นของการร่วมค้า ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
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
เงนิปันผลจา่ย - - - (778,005,000) - - - - - (778,005,000) - (778,005,000)
เงนิปันผลทีบ่รษิทัยอ่ยจา่ยใหส้ว่นไดเ้สยี

ทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - - - - - - - - (35) (35)
การเพิม่ทุนของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - 45 45
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,643,150,674 - 113,889 (703,515) - (1,350,793) 1,641,210,255 28 1,641,210,283

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 3,825,000,000 2,557,841,248 73,100,541 3,431,381,107 3,576,558,531 113,889 (703,515) (1,864,616) (21,244,039) 13,440,183,146 111 13,440,183,257

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

ผลกระทบของการเปลีย่น
นโยบายการบญัชี 4 - - - (1,431,260,052) - - - - - (1,431,260,052) - (1,431,260,052)

เงนิปันผลจา่ย 12 - - - (808,987,500) - - - - - (808,987,500) - (808,987,500)
เงนิปันผลทีบ่รษิทัยอ่ยจา่ยใหส้ว่นไดเ้สยี

ทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - - - - - - - - - - (31) (31)
การเพิม่ทุนของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - 15 15
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,737,954,796 - - (456,323) - (12,174,286) 1,725,324,187 27 1,725,324,214

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 3,825,000,000 2,557,841,248 112,766,796 3,498,169,249 3,576,558,531 - (879,335) (1,864,616) (33,245,492) 13,534,346,381 129 13,534,346,510

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

9



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส  ์แอนด  ์พาวเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ตอ่)
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น
ขาดทนุจากการประมาณการ

จดัสรรแล้ว ส่วนเกินทนุจาก การเปลี่ยนแปลง ตามหลกัคณิตศาสตร ์
ทนุที่ออก ส่วนเกินมลูค่า - ทนุสาํรอง การรวมธรุกิจภายใต้ มลูค่าของ ประกนัภยัสาํหรบัโครงการ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั เงินลงทนุเผื่อขาย ผลประโยชน์พนักงาน เจ้าของ
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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
เงนิปันผลจา่ย - - - (778,005,000) - - - (778,005,000)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 381,456,376 - 10,534 - 381,466,910

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2561 3,825,000,000 2,557,841,248 73,100,541 436,915,661 1,278,364,530 10,534 (1,864,616) 8,169,367,898

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2562 3,825,000,000 2,557,841,248 112,766,796 809,118,127 1,278,364,530 - (1,864,616) 8,581,226,085
เงนิปันผลจา่ย 12 - - - (808,987,500) - - - (808,987,500)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 910,204,585 - - - 910,204,585

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2562 3,825,000,000 2,557,841,248 112,766,796 910,335,212 1,278,364,530 - (1,864,616) 8,682,443,170

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส  ์แอนด  ์พาวเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,761,708,526 1,687,304,363 891,988,787 380,119,042
รายการปรบัปรุง

(กลบัรายการ) หน้ีสงสยัจะสญู 109,592 (17,829,094) 109,592 (9,483,094)
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 4 (1,510,380,001) (1,453,431,289) - -
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขาย (922,759) (29,208) (922,759) -
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (645,422) - (78,716) -
คา่เสื่อมราคา 8 116,184,103 105,510,700 103,802,592 98,557,472
คา่ตดัจาํหน่ายสทิธเิพื่อดาํเนินการผลติและจาํหน่ายน้ํา
   เพื่ออุตสาหกรรม 6,501,140 6,501,140 6,501,140 6,501,140
คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 28,585,201 28,126,235 28,585,201 28,126,235
คา่ตดัจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น 10,376,010 10,376,010 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,900,368 4,539,827 2,900,368 4,539,827
รายไดเ้งนิปันผล (29,996,252) (74,983,505) (812,076,170) (372,915,965)
ดอกเบีย้รบั (38,003,605) (43,539,069) (80,505,269) (54,580,025)
ตน้ทุนทางการเงนิ 245,481,488 282,724,135 242,591,548 275,760,097

591,898,389 535,270,245 382,896,314 356,624,729
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สุทธิ (8,558,492) 10,835,224 (46,414,187) 25,595,447
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (16,626,961) 25,188,446 26,636,249 23,420,895
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ - - 43,614,053 -
คา่ความนิยม - - 12,976,460 -
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 1,479,109 (2,193,951) 1,479,109 (2,193,951)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (11,717,375) (12,249,246) (10,096,195) (11,149,926)
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 1,185,891 (6,149,690) (978,808) (3,501,679)
ประมาณการหน้ีสนิจากธุรกจิน้ํา (16,831,710) (6,560,334) (24,042,701) (6,560,334)
หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น 7,781,410 (25,178) 886,701 (2,436,292)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 548,610,261 544,115,516 386,956,995 379,798,889
ตน้ทุนทางการเงนิจ่าย (214,097,408) (285,325,071) (211,728,071) (278,361,032)
เงนิปันผลรบัจากกจิกรรมดาํเนินงาน 315,160,822 136,586,744 - -
ภาษเีงนิไดจ้่าย (57,224,457) (62,493,601) (6,425,102) (5,624,992)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 592,449,218 332,883,588 168,803,822 95,812,865

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้เงนิลงทุนเผื่อขาย (650,000,000) (330,000,000) (650,000,000) (100,000,000)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขาย 650,922,759 65,000,000 650,922,759 -
เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (210,311,644) - (1,290,000,000) (532,000,000)
เงนิสดรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 229,250,000 219,825,000 941,440,000 77,015,000
เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (74,126,794) (349,139,600) - -
เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - (33,749,989)
เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (19,775,000) (173,577,500) (19,775,000) (126,577,500)
ดอกเบีย้รบั 27,146,761 31,348,454 55,048,752 2,172,150
เงนิปันผลรบัจากกจิกรรมลงทุน 29,996,252 74,983,505 812,076,170 372,915,965
เงนิสดจ่ายซือ้อาคารและอุปกรณ์ (447,648,679) (252,414,630) (65,749,924) (140,766,791)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 4,374,176 - 224,766 -
เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (745,000) (199,000) (745,000) (199,000)

เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทนุ (460,917,169) (714,173,771) 433,442,523 (481,190,165)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี้ส  ์แอนด  ์พาวเวอร  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
เงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 9 900,000,000 800,000,000 900,000,000 800,000,000
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 9 (700,000,000) (800,000,000) (700,000,000) (800,000,000)
เงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 9 41,072,500 - 41,072,500 -
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - (3,999,000,000) - (3,999,000,000)
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ - 5,000,000,000 - 5,000,000,000
เงนิสดจ่ายคา่ธรรมเนียมจากการกูย้มืเงนิระยะยาว (1,000,000) - (1,000,000) -
เงนิสดจ่ายคา่ธรรมเนียมในการออกหุน้กู้ - (8,969,489) - (8,969,489)
เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 12 (808,970,875) (777,994,743) (808,970,875) (777,994,743)
เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัยอ่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (31) (35) - -

เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (568,898,406) 214,035,733 (568,898,375) 214,035,768

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (437,366,357) (167,254,450) 33,347,970 (171,341,532)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 853,462,295 591,566,584 193,512,708 398,698,337
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (456,323) (703,515) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 415,639,615 423,608,619 226,860,678 227,356,805

รายการที่มิใช่เงินสด

รายการทีม่ใิชเ่งนิสดทีส่าํคญัสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน มดีงัน้ี

เจา้หน้ีคา่อาคาร และอุปกรณ์ 197,610,869 9,148,880 21,160,535 6,039,081

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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1 ข้อมลูทัว่ไป  

 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย
และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
ชัน้ 24 อาคาร ยเูอม็ ทาวเวอร ์เลขที ่9/241-242 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
10250 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกจิการ”  
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยบาท เวน้แต่ไดร้ะบุ
เป็นอยา่งอื่น 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่  
8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมลูทางการเงิน 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง  
การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของปีบญัชสีิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มู ลทางการเงนิ
ระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามทีแ่ตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทาง
การเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท า
งบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เรือ่งทีอ่ธบิายในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
 
กลุ่มกจิการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีล
บงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบ
ของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช ้
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4 การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 
 
กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้มาถอืปฏบิตัิตัง้แต่วนัที ่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้เป็นรายการ
ปรบัปรุงกบัก าไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไมป่รบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ กลุ่มกจิการไดใ้ชว้ธิปีฏบิตัทิีผ่อ่นปรน
ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 ส าหรบัสญัญาทีเ่กดิขึน้ในปี พ.ศ. 2561 และเสรจ็สมบูรณ์แลว้โดยกลุ่มกจิการ
รบัรู้รายได้ของสญัญาดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 11 (ปรบัปรุง พ.ศ. 2560) เรื่องสญัญาก่อสร้าง มาตรฐาน 
การบญัชฉีบบัที ่18 (ปรบัปรุง พ.ศ. 2560) เรื่องรายได ้และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิอื่นทีเ่กีย่วขอ้งแลว้
และกลุ่มกจิการไมม่สีญัญาทีม่กีารเปลีย่นแปลงก่อนปี พ.ศ. 2561 
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีของกลุ่มกิจการ 
ที่เป็นสาระส าคญัในเรื่องการรบัรู้รายได้ส าหรบัค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าของบรษิทัร่วมแห่งหนึ่ง โดยกลุ่มกจิการรบัรู้
รายได้จากการด าเนินการดงักล่าวในรูปของส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและส่วนได้เสยีในการร่วมค้าและ 
มผีลกระทบดงัต่อไปนี้  
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม รายการปรบัปรงุ ตามท่ีได้ปรบัปรงุใหม่ 
    
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12,630,879,987 (1,431,260,052) 11,199,619,935 
ก าไรสะสม 4,000,462,005 (1,431,260,052) 2,569,201,953 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงผลกระทบเป็นจ านวนเงนิของแต่ละรายการในขอ้มูลทางการเงนิในงวดปัจจุบนัจากการใช้มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิเรื่องรายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ฉบบัใหม่เทยีบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิรื่องรายได้
ฉบบัก่อน 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐานะการเงิน 
จ านวนเงิน 

ตามท่ีรายงาน 
ผลกระทบจาก 

มาตรฐานฉบบัท่ี 15 

จ านวนเงิน 
ตามมาตรฐาน 

รายได้ฉบบัก่อน 
    
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12,503,253,767 1,624,961,323 14,128,215,090 
ก าไรสะสม 3,498,169,249 1,624,961,323 5,123,130,572 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
จ านวนเงิน 

ตามท่ีรายงาน 
ผลกระทบจาก 

มาตรฐานฉบบัท่ี 15 

จ านวนเงิน 
ตามมาตรฐาน 

รายได้ฉบบัก่อน 
    
ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัรว่ม 418,466,121 64,567,090 483,033,211 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
จ านวนเงิน 

ตามท่ีรายงาน 
ผลกระทบจาก 

มาตรฐานฉบบัท่ี 15 

จ านวนเงิน 
ตามมาตรฐาน 

รายได้ฉบบัก่อน 
    
ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัรว่ม 1,510,380,001 193,701,271 1,704,081,272 
 

5 ประมาณการทางบญัชี  
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และข้อสมมติที่มผีลกระทบต่อการ 
น านโยบายการบญัชีมาใช้ และจ านวนเงินของสินทรพัย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่าง 
จากประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและ
แหล่งที่มาของขอ้มูลที่ส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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6 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้ 

 
ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรตามสว่นงานส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง  ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน บริษทัโฮลด้ิง  
          
รายไดจ้ากการขาย 1,227,452,923 - - - 1,227,452,923 1,146,720,207 - - 1,146,720,207 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 153,981,351 5,853,049 - - 159,834,400 140,359,709 1,812,195 - 142,171,904 
          

รวมรายได ้ 1,381,434,274 5,853,049 - - 1,387,287,323 1,287,079,916 1,812,195 - 1,288,892,111 
          
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 429,009,604 (9,672,179) (981,634) (7,117,895) 411,237,896 386,667,127 (11,109,006) (623,893) 374,934,228 
รายไดอ้ืน่ 2,478,077 83,066,070 283 27,687 85,572,117 7,408,268 134,228,452 26,261 141,662,981 
ตน้ทุนทางการเงนิ (52,217,055) (193,264,433) - - (245,481,488) (60,779,097) (221,945,038) - (282,724,135) 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
   และการรว่มคา้ - 1,510,309,395 70,606 - 1,510,380,001 - 1,453,431,289 - 1,453,431,289 
คา่ใชจ้่าย ภาษเีงนิได ้ (18,650,287) (5,103,416) - - (23,753,703) (26,351,480) (17,802,181) - (44,153,661) 
          

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด 360,620,339 1,385,335,437 (910,745) (7,090,208) 1,737,954,823 306,944,818 1,336,803,516 (597,632) 1,643,150,702 
          

ก าไรสว่นทีเ่ป็นสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ 
   ควบคุม     (27)    (28) 
ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ     1,737,954,796    1,643,150,674 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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ขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสว่นงาน มดีงันี้ 
 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง  ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน บริษทัโฮลด้ิง  
          
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน          
   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนตามสว่นงาน 5,957,982,822 16,021,105,022 60,620,004 - 22,039,707,848 5,815,977,169 15,883,690,645 - 21,699,667,814 
สนิทรพัยอ์ื่น          
   สนิทรพัยอ์ืน่ตามส่วนงาน 688,046,128 879,536,714 47,577,569 13,901,187 1,629,061,598 743,801,096 1,328,167,501 1,629,437 2,073,598,034 
          

รวมสนิทรพัย ์ 6,646,028,950 16,900,641,736 108,197,573 13,901,187 23,668,769,446 6,559,778,265 17,211,858,146 1,629,437 23,773,265,848 
          

หนี้สนิตามส่วนงาน 2,199,178,608 7,927,286,526 7,851,787 106,015 10,134,422,936 1,867,153,894 7,856,621,321 220,769 9,723,995,984 
 
ขอ้มลูคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายตามสว่นงานส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง               ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน บริษทัโฮลด้ิง     
          
คา่เสือ่มราคาและ 
   คา่ตดัจ าหน่ายตามสว่นงาน 147,494,929 14,151,525 - - 161,646,454 139,489,274 11,024,811 - 150,514,085 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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7 ลกูหน้ีการค้า - สทุธิ 

 
ลูกหนี้การคา้ซึง่แสดงรวมในรายการลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้
ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2562 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

     
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 165,931,575 143,003,533 133,566,564 111,709,366 
เกนิก าหนดช าระ     
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 17,502,344 29,383,422 17,934,006 29,003,872 
   3 - 6 เดอืน 958,366 992,247 958,366 992,247 
   6 - 12 เดอืน 1,891,338 2,878,948 1,891,338 2,878,948 
   เกนิกวา่ 12 เดอืน 6,486,188 5,355,104 6,486,188 5,355,104 
     

 192,769,811 181,613,254 160,836,462 149,939,537 
หกั  คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (9,335,891) (9,226,299) (9,335,891) (9,226,299) 
     

รวม 183,433,920 172,386,955 151,500,571 140,713,238 
 

8 อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 
 
รายการเคลื่อนไหวของอาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิในระหวา่งงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมลูทางการเงิน 

รวม 
ข้อมลูทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 3,214,316,337 2,837,113,740 
การซือ้เพิม่ขึน้ 629,012,125 83,600,380 
การจ าหน่าย - สุทธ ิ (3,728,754) (146,050) 
คา่เสือ่มราคาส าหรบังวด (116,184,103) (103,802,592) 
   

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 3,723,415,605 2,816,765,478 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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9 เงินกู้ยืม 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2562 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

   

หมนุเวียน   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 200,000,000 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 5,121,325 - 
หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 3,997,734,634 - 
   

 4,202,855,959 - 
   

ไม่หมนุเวียน   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 35,915,512 - 
หุน้กู ้ 4,993,715,247 8,987,977,050 
   

 5,029,630,759 8,987,977,050 
   

รวม 9,232,486,718 8,987,977,050 
 
ในระหว่างงวด กลุ่มกจิการและบรษิทัไดเ้บกิถอนเงนิกูย้มืระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งเป็นจ านวนเงนิ 200 ลา้นบาท 
โดยเงนิกูย้มืระยะสัน้นี้มกี าหนดจ่ายช าระคนืเมือ่ทวงถาม และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.92 ต่อปี 
 
ในระหว่างงวด กลุ่มกจิการและบรษิทัไดเ้บกิถอนเงนิกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งเป็นจ านวนเงนิ 41.04 ลา้นบาท 
โดยมกี าหนดการจ่ายช าระดอกเบีย้พรอ้มเงนิตน้ทุกหกเดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะยาวนี้มอีตัรา
ดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 3.50 ต่อปี และมอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิรอ้ยละ 3.47 ต่อปี จนถงึวนัครบก าหนด 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิในระหวา่งงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 

ราคาตามบญัชตีน้งวด - 
เพิม่ขึน้ 941,072,500 
การจ่ายคนืเงนิกูย้มื (700,000,000) 
คา่ใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มืเงนิรอตดัจ่าย (41,073) 
ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้่ายทางตรงในการกูย้มื 5,410 
  

ราคาตามบญัชปีลายงวด 241,036,837 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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10 ภาระผกูพนั 

 
10.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2562 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

     
งานระหวา่งก่อสรา้ง 360,609,395 112,393,045 21,681,524 11,978,287 
     

รวม 360,609,395 112,393,045 21,681,524 11,978,287 
 
10.2 สญัญาเชา่ด าเนินงานทีย่กเลกิไมไ่ด ้- กรณีกลุ่มกจิการเป็นผูเ้ชา่ 

 
ภาระผกูพนัส าหรบัจ านวนเงนิขัน้ต ่าในการจ่ายคา่เชา่ภายใตส้ญัญาเชา่ด าเนินงานทีย่กเลกิไมไ่ดม้ดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2562 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

     
ภายใน 1 ปี 14,153,879 14,484,838 12,694,526 13,025,485 
เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 40,124,333 41,117,005 33,783,994 34,886,118 
เกนิกวา่ 5 ปี 231,734,487 238,144,444 188,350,775 193,556,766 
     

รวม 286,012,699 293,746,287 234,829,295 241,468,369 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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11 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัใหญ่ และบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) เป็นบรษิทัใหญ่ขัน้สงูสุด 
 
11.1 รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
   30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,113,483 346,285 - 17,580 
คา่บรหิารงาน 394,800 - 394,800 - 
     

บรษิทัใหญ่     
ตน้ทุนน ้าดบิ 12,202,662 9,810,259 12,202,662 9,810,259 
คา่บรกิาร 
คา่ภาษโีรงเรอืน 

45,000 
41,885 

45,000 
- 

45,000 
41,885 

45,000 
- 

คา่บรหิารงาน 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 
คา่เชา่ทีด่นิ 781,352 599,358 781,352 599,358 
คา่โฆษณา 104,661 - - - 
     

บรษิทัย่อย     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร - - 77,706,523 73,984,955 
ดอกเบีย้รบั - - 27,080,535 19,428,671 
เงนิปันผลรบั - - 416,119,990 279,915,984 
     

บรษิทัรว่ม     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 57,409,631 67,355,225 57,409,631 67,355,225 
ดอกเบีย้รบั 7,380,827 12,407,216 - - 
รายไดอ้ื่น 5,025,173 3,383,300 - 3,383,300 
     

การรว่มคา้     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 833,536 143,750 779,536 143,750 
ดอกเบีย้รบั 3,394,689 - - - 
รายไดอ้ื่น 260,176 - - - 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
   30 กนัยายน (ต่อ) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,064,695 1,167,361 1,064,695 1,167,361 
ตน้ทุนน ้าดบิ 172,878,426 161,887,127 172,878,426 161,887,127 
คา่ไฟฟ้า 206,869 208,250 206,869 208,250 
คา่บรกิาร 108,000 118,000 108,000 118,000 
คา่ภาษโีรงเรอืน 70,306 204,050 70,306 204,050 
คา่ตดัจ าหน่ายสทิธเิพือ่ด าเนินการผลติ     
   และจ าหน่ายน ้าเพือ่อุตสาหกรรม 2,190,861 2,190,860 2,190,861 2,190,860 
คา่เชา่ 1,774,885 1,343,054 1,299,265 978,215 
คา่โฆษณา 149,516 - - - 
คา่ควบคุมงาน 450,000 450,000 450,000 450,000 
คา่ฝึกอบรม 6,000 - 6,000 - 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
   30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,399,783 660,562 - 49,980 
คา่บรหิารงาน 1,184,400 - 1,184,400 - 
     
บรษิทัใหญ่     
ตน้ทุนน ้าดบิ 34,277,027 33,752,638 34,277,027 33,752,638 
คา่บรกิาร 
คา่ภาษโีรงเรอืน 

135,000 
41,885 

135,000 
- 

135,000 
41,885 

135,000 
- 

คา่บรหิารงาน 9,450,000 9,482,258 9,450,000 9,482,258 
คา่เชา่ทีด่นิ 2,337,824 1,791,843 2,337,824 1,791,843 
คา่โฆษณา 314,661 59,500 - - 
     
บรษิทัย่อย     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร - - 218,994,273 236,786,771 
ดอกเบีย้รบั - - 79,819,793 53,222,226 
เงนิปันผลรบั - - 812,076,170 372,915,965 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
   30 กนัยายน (ต่อ) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
บรษิทัรว่ม     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 167,352,312 162,617,287 167,352,312 162,617,287 
ดอกเบีย้รบั 28,794,377 41,884,698 - - 
รายไดอ้ื่น 15,256,817 3,383,300 - 3,383,300 
     
การรว่มคา้     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 14,551,806 431,250 14,308,806 431,250 
ดอกเบีย้รบั 8,015,932 384,805 - 384,805 
รายไดอ้ื่น 730,814 - - - 
     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,314,267 3,309,123 3,314,267 3,309,123 
ตน้ทุนน ้าดบิ 499,274,882 493,171,921 499,274,882 493,171,921 
คา่ไฟฟ้า 580,294 611,418 580,294 611,418 
คา่บรกิาร 324,000 334,000 324,000 334,000 
คา่ภาษโีรงเรอืน 688,912 689,058 688,912 689,058 
คา่ตดัจ าหน่ายสทิธเิพือ่ด าเนินการ     
ผลติและจ าหน่ายน ้าเพือ่     
อุตสาหกรรม 6,501,140 6,501,140 6,501,140 6,501,140 

คา่เชา่ 5,303,865 4,019,471 3,880,796 2,928,748 
คา่โฆษณา 449,516 85,000 - - 
คา่ควบคุมงาน 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 
คา่ฝึกอบรม 6,000 - 6,000 - 

 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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11.2 ลูกหนี้และเจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2562 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

ลกูหน้ีการค้า     
บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ 735,685 716,951 - 18,336 
บรษิทัรว่ม 29,366,433 29,740,567 29,153,546 25,841,895 
บรษิทัย่อย - - 24,542,443 18,406,995 
การรว่มคา้ 342,585 360,675 342,585 13,995 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 404,717 408,428 404,717 408,428 
     

รวม 30,849,420 31,226,621 54,443,291 44,689,649 

     
รายได้ค้างรบั     
บรษิทัรว่ม - 31,450,592 - - 
บรษิทัย่อย - - 53,030,542 12,067,420 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 336,263 336,263 336,263 336,263 
     

รวม 336,263 31,786,855 53,366,805 12,403,683 

     
ดอกเบีย้ค้างรบั     
บรษิทัรว่ม 7,701,733 1,549,177 - - 
บรษิทัย่อย - - 34,713,534 9,257,017 
การรว่มคา้ 5,168,946 464,658 - - 
     

รวม 12,870,679 2,013,835 34,713,534 9,257,017 
 

เงินทดรองจ่าย     
บรษิทัย่อย - - 428,534 133,120 
     

รวม - - 428,534 133,120 

     
เจ้าหน้ีการค้า     
บรษิทัใหญ่ 5,768,230 4,499,492 5,768,230 4,499,492 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 66,574,462 59,231,571 63,389,587 59,124,571 
     

รวม 72,342,692 63,731,063 69,157,817 63,624,063 
     

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2562 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

     
บรษิทัใหญ่ขัน้สงูสดุ 281,624 - 281,624 - 
บรษิทัใหญ่ 1,056,660 1,062,889 1,056,660 1,062,889 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,876,168 4,023,627 2,797,215 3,823,181 
     

รวม 4,214,452 5,086,516 4,135,499 4,886,070 
  
11.3 เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2562 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

     
บรษิทัย่อย - - 3,002,000,000 2,653,440,000 
บรษิทัรว่ม 472,300,500 701,550,500 - - 
การรว่มคา้ 263,311,644 53,000,000 - - 
     

รวม 735,612,144 754,550,500 3,002,000,000 2,653,440,000 
 
ข้อมลูทางการเงินรวม 
 
เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทร่วมและการร่วมค้ามกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถามและไม่มหีลกัประกนั โดยมอีตัรา
ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MLR และ MLR ลบรอ้ยละ 1.25 ต่อปีตามล าดบั 
 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยมกี าหนดช าระคนืเมือ่ทวงถามและไม่มหีลกัประกนั โดยมอีตัราดอกเบีย้ในอตัราคงที่
รอ้ยละ 4.25 และรอ้ยละ 4.40 ต่อปี 
 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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11.4 คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญัของกจิการ 

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

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ วนัท่ี  
   30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 11,592,751 10,879,677 11,592,751 10,879,677 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 528,405 719,273 528,405 719,273 
     

 12,121,156 11,598,950 12,121,156 11,598,950 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
   30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 34,460,949 32,588,442 34,460,949 32,588,442 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,585,225 2,157,811 1,585,225 2,157,811 
     

 36,046,174 34,746,253 36,046,174 34,746,253 
 
12 เงินปันผล 

 
เมื่อวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นได้อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจาก 
ผลการด าเนินงานของปี พ.ศ. 2561 จ านวน 0.2115 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 808.99 ล้านบาท โดยบรษิัท 
ไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

13 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 
 

13.1 เมือ่วนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการซือ้หุน้สามญัของบรษิทั Duong River Surface Water Plant Joint Stock 
Company ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม โดยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายน ้าประปาในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม เป็นจ านวน 33,986,774 หุ้น ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 34     
กลุ่มกจิการไดช้ าระเงนิคา่หุน้บางสว่นแลว้เป็นจ านวน 1,131,759,574,200 ดองเวยีดนาม 
 

13.2 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 9/2562 ได้อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
จ านวน 0.0925 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 353.81 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที่ 4 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 บรษิทัไมไ่ดร้บัรูก้ารประกาศจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวเป็นหนี้สนิในรายงานทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ 
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