
 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติสี ์แอนด ์พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยูทลิิตีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และ

บรษิัทย่อย และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยูทิลติีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน)  

ซงึประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลียนแปลง

ส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัเดยีวกนั 

และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึงผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอ

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิ

ระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกียวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัตงิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัช ี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึงส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอนื การสอบทานนีมีขอบเขตจํากดักว่า 

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้้าพเจา้ไม่สามารถได้ความเชอืมนัว่าจะพบเรืองทมีนีัยสําคญัทงัหมดซงึอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันันขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อข้อมลูทางการเงนิระหว่างกาลทสีอบทานได ้ 

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสงิทเีป็นเหตุให้เชอืว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขนึ

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

บุญเรือง  เลิศวิเศษวิทย ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6552 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 755,924,191 904,512,189 366,867,782 545,186,986

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 379,411,691 295,444,144 963,074,445 524,409,681

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.3 5,309,966 5,327,207 560,000,000 590,000,000

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 154,788,724 158,367,327 75,949,588 89,229,043

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,295,434,572 1,363,650,867 1,965,891,815 1,748,825,710

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 6 293,686,853 308,122,355 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.3 248,490,552 248,490,552 5,653,490,000 5,533,490,000

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 13,189,076,113 12,843,478,727 - -

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

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 852,346,265 844,749,065 158,900,000 158,900,000

ลกูหนีสญัญาเช่าการเงนิ 21,411,768 21,512,704 - -

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 8 5,659,060,125 5,454,722,539 3,110,935,305 3,004,366,052

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,934,801,490 1,945,712,612 1,890,202,411 1,900,824,016

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

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 912,089 758,644 - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 47,886,119 34,739,335 41,468,571 33,566,573

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 25,020,548,900 24,475,164,059 20,977,189,644 20,753,339,998

รวมสินทรพัย์ 26,315,983,472 25,838,814,926 22,943,081,459 22,502,165,708

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

______________________________กรรมการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูร้ะยะสนั 10 998,894,959 999,920,268 998,894,959 999,920,268

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 9 371,968,378 458,867,299 271,217,037 303,672,100

เงนิกูร้ะยะยาวทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 10 1,999,582,505 1,999,332,533 1,999,582,505 1,999,332,533

หุน้กูท้ถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 10 1,499,510,231 1,499,345,625 1,499,510,231 1,499,345,625

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 24,447,418 15,246,899 - -

หนีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี 11,941,808 11,645,272 9,891,803 10,490,055

ประมาณการหนีสนิจากธุรกจินําทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี 6 36,445,676 35,063,390 36,264,771 34,945,751

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 24,673,537 29,893,238 17,889,680 23,508,407

รวมหนีสินหมุนเวียน 4,967,464,512 5,049,314,524 4,833,250,986 4,871,214,739

หนีสินไม่หมุนเวียน

หุน้กู้ 10 7,602,996,569 7,602,308,230 7,602,996,569 7,602,308,230

หนีสนิตามสญัญาเช่า 401,755,103 278,502,538 271,998,383 175,054,781

ประมาณการหนีสนิจากธุรกจินํา 6 390,538,267 389,950,283 386,853,585 386,254,204

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 86,767,368 89,809,248 49,552,982 49,671,857

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21,106,389 26,864,865 21,106,389 26,864,865

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 21,040,648 18,139,155 20,305,465 17,425,355

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 8,524,204,344 8,405,574,319 8,352,813,373 8,257,579,292

รวมหนีสิน 13,491,668,856 13,454,888,843 13,186,064,359 13,128,794,031

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 3,825,000,000 หุน้

มลูคา่ทตีราไว ้หุน้ละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

ทนุทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 3,825,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทไีดร้บัชําระแลว้ หุน้ละ 1 บาท 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000 3,825,000,000

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

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 310,108,972 310,108,972 310,108,972 310,108,972

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,100,280,435 3,021,976,645 1,841,479,653 1,463,193,555

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 3,031,083,855 2,668,999,110 1,222,587,227 1,217,227,902

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 12,824,314,510 12,383,925,975 9,757,017,100 9,373,371,677

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 106 108 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 12,824,314,616 12,383,926,083 9,757,017,100 9,373,371,677

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 26,315,983,472 25,838,814,926 22,943,081,459 22,502,165,708

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 492,838,755 456,465,750 361,447,980 332,566,204

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 71,575,810 147,295,193 60,604,061 56,909,291

ตน้ทุนจากการขาย (316,382,305) (280,597,564) (267,908,171) (239,227,908)

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (60,298,076) (116,702,430) (45,952,178) (34,762,678)

กาํไรขนัต้น 187,734,184 206,460,949 108,191,692 115,484,909

รายไดอ้นื 11 35,979,308 167,078,249 401,274,921 485,216,799

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (69,450,165) (79,421,582) (38,286,016) (43,729,770)

ตน้ทุนทางการเงนิ (96,471,160) (110,750,063) (94,353,206) (109,707,990)

สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

และสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 25,314,197 (46,604,310) - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 83,106,364 136,763,243 376,827,391 447,263,948

ผลประโยชน์ (คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงนิได้ (4,802,572) (6,051,350) 1,458,707 3,212,766

กาํไรสาํหรบังวด 78,303,792 130,711,893 378,286,098 450,476,714

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,699,156 - 6,699,156 -

ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (1,339,831) - (1,339,831) -

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 5,359,325 - 5,359,325 -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ (882,815) (8,213,926) - -

สว่นแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อนืของบรษิทัรว่ม

และการรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 357,608,235 412,285,774 - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 356,725,420 404,071,848 - -

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 362,084,745 404,071,848 5,359,325 -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 440,388,537 534,783,741 383,645,423 450,476,714

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

   5



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 78,303,790 130,711,892 378,286,098 450,476,714

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 2 1 - -

78,303,792 130,711,893 378,286,098 450,476,714

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 440,388,535 534,783,740 383,645,423 450,476,714

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 2 1 - -

440,388,537 534,783,741 383,645,423 450,476,714

กาํไรต่อหุ้น

กําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.02 0.03 0.10 0.12

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

   6



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ส่วนเกินทุน ผลต่างของอตัรา ส่วนแบง่กาํไร รวม

จดัสรรแลว้ จากการรวมธรุกิจ แลกเปลียนจากการ การวดัมลูค่าใหม่ (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน ส่วนของผูเ้ป็น ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูคา่ เป็นทุนสาํรอง ภายใต้การควบคมุ แปลงค่างบการเงิน ของภาระผกูพนั ของบริษทัรว่มและ เจ้าของของ ทีไมมี่อาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร เดียวกนั ของบริษทัยอ่ย ผลประโยชน์พนักงาน การรว่มค้า บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ 

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

เงนิปันผลทบีรษิทัยอ่ยจา่ยใหส้ว่นไดเ้สยี -

ทไีม่มอํีานาจควบคุม - - - - - - - - - (5) (5)

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 130,711,892 - (8,213,926) - 412,285,774 534,783,740 1 534,783,741

ยอดคงเหลอืสินงวด ณ 

วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 3,825,000,000 2,557,841,248 245,981,167 3,447,115,344 3,576,558,531 (41,801,505) (448,854) (918,381,876) 12,691,864,055 115 12,691,864,170

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ 

วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 3,825,000,000 2,557,841,248 310,108,972 3,021,976,645 3,520,264,637 (50,314,612) (448,854) (800,502,061) 12,383,925,975 108 12,383,926,083

เงนิปันผลทบีรษิทัยอ่ยจา่ยใหส้ว่นไดเ้สยี

ทไีม่มอํีานาจควบคุม - - - - - - - - - (4) (4)

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 78,303,790 - (882,815) 5,359,325 357,608,235 440,388,535 2 440,388,537

ยอดคงเหลอืสินงวด ณ 

วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 3,825,000,000 2,557,841,248 310,108,972 3,100,280,435 3,520,264,637 (51,197,427) 4,910,471 (442,893,826) 12,824,314,510 106 12,824,314,616

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

ขอ้มลูทางการเงินรวม  (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน

จดัสรรแล้ว ส่วนเกินทุนจาก การวดัมลูค่าใหม่

ทุนทีออก ส่วนเกินมลูค่า เป็นทุนสาํรอง การรวมธรุกิจภายใต้ ของภาระผกูพนั รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร การควบคมุเดียวกนั ผลประโยชน์พนักงาน เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 450,476,714 - - 450,476,714

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 3,825,000,000 2,557,841,248 245,981,167 1,661,054,488 1,278,364,530 (448,854) 9,567,792,579

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 3,825,000,000 2,557,841,248 310,108,972 1,463,193,555 1,217,676,756 (448,854) 9,373,371,677

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 378,286,098 - 5,359,325 383,645,423

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 3,825,000,000 2,557,841,248 310,108,972 1,841,479,653 1,217,676,756 4,910,471 9,757,017,100

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

   8



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 83,106,364 136,763,243 376,827,391 447,263,948

รายการปรบัปรุง

(กลบัรายการ) คา่เผอืผลขาดทุนทคีาดว่าจะเกดิขนึ 7 (10,024,548) 88,142 (10,024,548) 88,142

คา่เสอืมราคา 8 73,940,818 64,856,595 41,464,093 40,219,948

คา่ตดัจาํหน่าย 11,688,293 11,684,148 11,400,099 11,467,808

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

    ทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 6 14,435,502 32,053,856 - -

(กําไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน 9,713,873 (120,035,567) - -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - 888,007 - 888,007

ประมาณการคา่รอืถอน - (1,810,254) - (1,810,254)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 940,680 1,073,693 940,680 1,073,693

รายไดด้อกเบยี 11 (2,675,236) (2,588,883) (42,413,279) (46,153,387)

รายไดเ้งนิปันผล 11 (24,994,502) (39,999,753) (358,551,996) (438,753,996)

ตน้ทุนทางการเงนิ 96,471,160 110,750,063 94,353,206 109,707,990

สว่นแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากบรษิทัรว่ม

   และสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ (25,314,197) 46,604,310 - -

227,288,207 240,327,600 113,995,646 123,991,899

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (38,272,700) (135,832,347) (29,114,325) 2,770,952

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (11,611,246) 13,083,330 2,166,737 10,334,459

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 89,856 79,993 - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (907,169) (357,479) - (346,099)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 9,498,752 (5,250,311) 2,590,167 (29,665,832)

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (5,219,701) (2,245,462) (5,618,726) (9,335,112)

ประมาณการหนีสนิจากธุรกจินํา 6 (8,135,094) (7,385,769) (8,096,034) (7,360,059)

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 2,901,493 44,262 2,880,111 (407,628)

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 175,632,398 102,463,817 78,803,576 89,982,580

ดอกเบยีรบั 3,438 3,220 1,439,385 78,019,810

ดอกเบยีจา่ย (106,782,740) (88,484,304) (104,755,717) (87,545,843)

เงนิปันผลรบั 11,768,706 32,190,871 - -

ภาษีเงนิไดร้บัคนื 4,536,737 - 4,536,737 -

ภาษีเงนิไดจ้า่ย (1,720,958) (3,248,561) (1,326,020) (2,927,648)

เงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 83,437,581 42,925,043 (21,302,039) 77,528,899

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.3 - - (120,000,000) (120,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13.3 - - 30,000,000 426,000,000

เงนิสดจา่ยเพอืซอือาคารและอุปกรณ์ (226,244,161) (152,109,496) (62,300,067) (23,774,893)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - 234,112 - 234,112

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (777,171) (45,484) (778,493) (34,700)

เงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (227,021,332) (151,920,868) (153,078,560) 282,424,519

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนั 10 1,000,000,000 700,000,000 1,000,000,000 700,000,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนั 10 (1,000,000,000) - (1,000,000,000) -

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

เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนียมจากการกูย้มืเงนิระยะสนั 10 (1,340,000) (892,000) (1,340,000) (892,000)

เงนิสดจา่ยคนืหนีสนิตามสญัญาเช่า (3,216,418) (2,624,373) (2,510,129) (2,252,671)

เงนิปันผลจา่ยใหผู้ถ้อืหุน้ (88,476) (61,071) (88,476) (61,071)

เงนิปันผลจา่ยจากบรษิทัยอ่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยี

ทไีมม่อีํานาจควบคุม (4) (5) - -

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (4,644,898) (178,577,449) (3,938,605) (178,205,742)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิมขึนสทุธิ (148,228,649) (287,573,274) (178,319,204) 181,747,676

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 904,512,189 1,784,154,716 545,186,986 967,860,536

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสด

และรายการเทยีบเทา่เงนิสด (359,349) 4,289,232 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 755,924,191 1,500,870,674 366,867,782 1,149,608,212

รายการทีมิใช่เงินสด

รายการทมีใิช่เงนิสดทสีาํคญัสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม มดีงันี

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 119,523,890 48,833,860 40,623,499 2,138,636

สนิทรพัยแ์ละหนีสนิตามสญัญาเช่า 126,765,519 27,316,953 98,855,479 25,053,438

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย
และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 

777 อาคารดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขที ่2203-2205 หมู่ที ่13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ต าบลบางแกว้ 
อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
 

การด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (กลุ่มกิจการ) คอื ผลติและจ าหน่ายน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ให้บรกิารการบรหิาร
จดัการน ้าเสยี ด าเนินธุรกจิดา้นพลงังานแสงอาทติย ์และการลงทุนในธุรกจิน ้า และพลงังาน 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยบาท เวน้แต่ไดร้ะบุ
เป็นอย่างอื่น 
 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่  
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 34 เรื่อง  
การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เติมอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มู ลทางการเงิน
ระหว่างกาลภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขดัแย้งกนัหรือมกีารตีความที่แตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้มูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท า
งบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2565 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

4 ประมาณการทางบญัชี  
 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมติที่มผีลกระทบต่อการ 
น านโยบายการบัญชีมาใช้ และจ านวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่าง 
จากประมาณการ 
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5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้  

 

คณะกรรมการก าหนดกลยุทธ์ของกลุ่มกิจการซึ่งประกอบไปดว้ยคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มกจิการ ไดพ้จิารณาผลประกอบการของกลุ่มกจิการตามกลุ่มของผลติภณัฑ์และบรกิาร และเขตภูมศิาสตร์
จ านวน 4 ส่วนงานทีร่ายงาน 
 

ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรตามส่วนงานส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง บาท ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง บาท 
           

รายไดจ้ากการขาย 469,891,197 22,116,175 831,383 - 492,838,755 434,209,738 22,229,745 26,267 - 456,465,750 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 42,448,762 29,022,470 104,578 - 71,575,810 47,136,104 100,159,089 - - 147,295,193 
รวมรายได ้ 512,339,959 51,138,645 935,961 - 564,414,565 481,345,842 122,388,834 26,267 - 603,760,943 
           

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 125,888,495 7,101,632 (2,650,477) (3,313,926) 127,025,724 137,689,330 (7,242,704) (1,811,407) (1,595,852) 127,039,367 
รายไดอ้ื่น 313,085 35,580,088 236 85,899 35,979,308 312,613 46,913,019 26 - 47,225,658 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น - 1,206,817 (504,244) (9,444,278) (8,741,705) - - 4,799,646 115,052,945 119,852,591 
ตน้ทุนทางการเงนิ (32,129,877) (47,241,346) (17,099,937) - (96,471,160) (27,736,813) (56,651,272) (26,361,978) - (110,750,063) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก           
   บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (7,970) 61,170,503 (35,848,336) - 25,314,197 - (7,589,523) (39,014,787) - (46,604,310) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (4,548,206) (254,366) - - (4,802,572) (6,753,297) 1,682,281 (980,334) - (6,051,350) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด 89,515,527 57,563,328 (56,102,758) (12,672,305) 78,303,792 103,511,833 (22,888,199) (63,368,834) 113,457,093 130,711,893 
ก าไรสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยี           
   ทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ     (2)     (1) 
ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่     78,303,790     130,711,892 
           

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายตามส่วนงาน 63,208,531 21,740,594 679,986 - 85,629,111 58,950,367 17,033,693 556,683 - 76,540,743 
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ขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามส่วนงาน มดีงันี้ 
 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ในประเทศ ต่างประเทศ  ในประเทศ ต่างประเทศ  
 ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง รวม ธรุกิจน ้า ธรุกิจพลงังาน ธรุกิจน ้า บริษทัโฮลด้ิง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 6,648,911,814 15,913,211,505 2,458,182,889 242,692 25,020,548,900 6,526,348,574 15,431,831,473 2,516,740,427 243,585 24,475,164,059 
สนิทรพัยอ์ืน่ 873,878,077 361,874,976 41,912,558 17,768,961 1,295,434,572 993,388,804 303,257,949 45,941,993 21,062,121 1,363,650,867 
รวมสนิทรพัย ์ 7,522,789,891 16,275,086,481 2,500,095,447 18,011,653 26,315,983,472 7,519,737,378 15,735,089,422 2,562,682,420 21,305,706 25,838,814,926 
           
หนี้สนิตามส่วนงาน 5,952,399,714 4,894,866,099 2,641,402,617 3,000,426 13,491,668,856 5,497,719,156 5,311,971,561 2,642,169,826 3,028,300 13,454,888,843 

 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีแ่สดงขา้งตน้น้ี หมายถงึ สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนนอกเหนือจากเครื่องมอืทางการเงนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 
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6 มูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 
 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 

 

ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

บาท 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

บาท 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

บาท 
ข้อมูลทางการเงินรวม       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ 
   ในความตอ้งการของตลาด - - - - 293,686,853 308,122,355 

       
หน้ีสินทางการเงิน       
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า - - - - 426,983,943 425,013,673 
       
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ       
หน้ีสินทางการเงิน       
ประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้า - - - - 423,118,356 421,199,955 
 
มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นล าดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาเสนอซื้อปัจจุบนั ทีอ่า้งองิจากตลาดทีม่สีภาพคล่อง 

เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใชข้อ้มูลที่สามารถ

สงัเกตไดอ้ย่างมนีัยส าคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากขอ้มูล 

ทีส่งัเกตไดใ้นตลาด 
 
กลุ่มกจิการและกจิการไม่มรีายการโอนระหว่างล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

15 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลีย่นแปลงของขอ้มลูระดบั 3 ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 เงินลงทุนในตราสาร

ทุนท่ีไม่อยู่ในความ
ต้องการของตลาด 

ประมาณการ 
หน้ีสินจาก 
ธรุกิจน ้า 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 328,772,518 347,711,124 676,483,642 
เพิม่ขึน้ระหว่างปี 16 - 16 
จ่ายช าระระหว่างปี - (30,437,042) (30,437,042) 
รายการทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ (20,650,179) 37,372,224 16,722,045 
รายการทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น - 70,367,367 70,367,367 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 308,122,355 425,013,673 733,136,028 
จ่ายช าระระหว่างงวด - (8,135,094) (8,135,094) 
รายการทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ (14,435,502) 10,105,364 (4,330,138) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 293,686,853 426,983,943 720,670,796 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ประมาณการ 

หน้ีสินจากธรุกิจน ้า 
 บาท 
  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 338,711,268 
จ่ายช าระระหว่างปี (30,324,552) 
รายการทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ 36,953,522 
รายการทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 75,859,717 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 421,199,955 
จ่ายช าระระหว่างงวด (8,096,033) 
รายการทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ 10,014,434 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 423,118,356 
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ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเชงิปริมาณที่เกี่ยวกับขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ที่มีสาระส าคญัซึ่งใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม  
ระดบั 3 และความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายุตธิรรม 
 
   การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายุติธรรม 
 

ช่วงของข้อมูล การเคลื่อนไหว 
การเพ่ิมขึ้น 

ของสมมุติฐาน 
การลดลง 

ของสมมุติฐาน 
ข้อมูลทางการเงินรวม     
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอ่ยู่ 
   ในความต้องการของตลาด 

    

อตัราส่วนลดทีป่รบัค่าความเสีย่ง 5% 1% ลดลง รอ้ยละ 3 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 3 
     
ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า     
อตัราส่วนลดทีป่รบัค่าความเสีย่ง 10% 1% ลดลง รอ้ยละ 8 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 10 
     
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ     
ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า     
อตัราส่วนลดทีป่รบัค่าความเสีย่ง 10% 1% ลดลง รอ้ยละ 8 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 10 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 
 
ผูบ้รหิารและคณะท างานประเมนิมลูค่ายุตธิรรมจะหารอืเกีย่วกบักระบวนการประเมนิมลูค่าทุก ๆ ไตรมาส 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดค านวณโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าดว้ย
วธิกีารกระแสเงนิสดคดิลดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 8 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 
 
การค านวณมลูค่ายุตธิรรมของประมาณการหนี้สนิจากธุรกจิน ้าใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด ซึง่อา้งองิจากงบประมาณ
ทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รบัอนุมตัิจากผู้บรหิาร กระแสเงนิสดหลงัจากปีที่ 5 ใช้ประมาณการของอตัรา 
การเตบิโตทีไ่ม่สงูกว่าอตัราการเตบิโตเฉลีย่ของธุรกจิน ้าทีก่ลุ่มกจิการด าเนินงานอยู่ 
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7 ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 

 
ลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงินสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้  
ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 189,912,750 158,624,477 160,798,267 141,188,187 
เกนิก าหนดช าระ     
    ไม่เกนิ 3 เดอืน 38,096,365 31,405,174 71,387,070 26,429,690 
    3 - 6   เดอืน 2,872 3,354 2,872 3,354 
    6 - 12 เดอืน 1,065,392 1,139,238 1,065,392 1,139,238 
    เกนิกว่า 12 เดอืน - 10,037,339 - 10,037,339 
 229,077,379 201,209,582 233,253,601 178,797,808 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1,202,967) (11,227,515) (1,202,967) (11,227,515) 
รวม 227,874,412 189,982,067 232,050,634 167,570,293 
 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทักลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้จ านวน
10,024,548 บาท  
 

8 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 
 
รายการเคลื่อนไหวของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 5,454,722,539 3,004,366,052 
เพิม่ขึน้ 278,535,035 148,033,346 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบังวด (73,940,818) (41,464,093) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ (256,631) - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 5,659,060,125 3,110,935,305 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

18 

 
กลุ่มกิจการและบรษิัทมสีนิทรพัย์สทิธกิารใช้ภายใต้สญัญาเช่าส าหรบัการเช่าที่ดิน ส่วนปรบัปรุงอาคาร และยานพาหนะ  
ซึง่จดัประเภทเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม  
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สทิธกิารใชท้ีด่นิ 359,582,811 235,723,581 240,129,561 142,827,202 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร 28,043,070 30,147,664 22,639,599 24,673,750 
ยานพาหนะ 7,091,001 7,755,764 7,091,001 7,755,764 
รวม 394,716,882 273,627,009 269,860,161 175,256,716 
 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการและบริษัทมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 
ซึ่งแสดงรวมในทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ในขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจ านวน 126,765,519 บาท 
และจ านวน 98,855,479 บาท ตามล าดบั 
 

9 เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หนี้การคา้ 216,316,824 234,236,057 128,845,037 82,005,695 
เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมายเหตุ 13.2) 

 
80,881,876 

 
132,918,429 78,466,001 133,330,862 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 15,844,071 18,378,488 11,892,429 15,355,339 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 49,419,596 71,254,148 49,419,596 71,254,148 
รายไดร้บัล่วงหน้า 7,367,627 1,441,843 1,284,541 1,441,843 
อื่นๆ 2,138,384 638,334 1,309,433 284,213 
รวม 371,968,378 458,867,299 271,217,037 303,672,100 
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10 เงินกู้และหุ้นกู้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 
หมุนเวียน   
เงนิกูร้ะยะสัน้ 998,894,959 999,920,268 
เงนิกูร้ะยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,999,582,505 1,999,332,533 
หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,499,510,231 1,499,345,625 
 4,497,987,695 4,498,598,426 
ไม่หมุนเวียน   
หุน้กู ้ 7,602,996,569 7,602,308,230 
 7,602,996,569 7,602,308,230 
รวม 12,100,984,264 12,100,906,656 
 
เมื่อวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้ประเภทไม่มหีลกัทรพัย์ค ้าประกนัในสกุลเงนิบาทจ านวน 1,000 ล้านบาท 
โดยมกี าหนดไถ่ถอนเมื่อครบก าหนดในวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2566 หุ้นกู้ดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ยคงทีร่้อยละ 1.48 ต่อปี 
และมกี าหนดช าระดอกเบีย้ทุก ๆ หกเดอืน หุน้กูด้งักล่าวแสดงรายการไวใ้นเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
 
การเปลีย่นแปลงในเงนิกูแ้ละหุน้กูท้ีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมจดัหาเงนิในระหว่างปีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินกู้ระยะสัน้ เงินกู้ระยะยาว หุ้นกู้ บาท 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 999,920,268 1,999,332,533 9,101,653,855 12,100,906,656 
กระแสเงนิสดรบั 1,000,000,000 - - 1,000,000,000 
กระแสเงนิสดจ่าย (1,001,340,000) - - (1,001,340,000) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมเงนิกู ้ 314,691 249,972 852,945 1,417,608 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 998,894,959 1,999,582,505 9,102,506,800 12,100,984,264 
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ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ระยะยาวและหุน้กู ้มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินกู้ระยะยาว หุ้นกู้ 

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 
     
ราคาตามบญัช ี 1,999,582,505 1,999,332,533 9,102,506,800 9,101,653,855 
มลูค่ายุตธิรรม 1,999,582,505 1,999,332,533 9,062,411,753 9,125,189,162 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมค านวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อัตราร้อยละ  2.90  
(พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 2.90) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ อ้างอิงจากราคาตราสารหนี้ที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรบั (clean price) ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทย ซึง่ถูกจดัอยู่ในระดบั 2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
สดัส่วนเงนิกูข้องกลุ่มกจิการและบรษิทัทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีค่อืรอ้ยละ 100 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 100) ของเงนิกูท้ ัง้หมด 
 
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงินรวม 

และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   
เงนิกูร้ะยะยาว 2.90 2.90 
หุน้กู ้ 1.97 - 3.66 1.97 - 3.66 
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ระยะเวลาครบก าหนดของเงนิกูร้ะยะยาวและหุน้กู ้มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินกู้ระยะยาว หุ้นกู้ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภายใน 1 ปี 1,999,582,505 1,999,332,533 1,499,510,231 1,499,345,625 
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี - - 6,104,567,069 6,103,921,606 
เกนิ 5 ปี - - 1,498,429,500 1,498,386,624 
รวม 1,999,582,505 1,999,332,533 9,102,506,800 9,101,653,855 
 

11 รายได้อ่ืน 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ. 2565 

บาท 
พ.ศ. 2564 

บาท 
พ.ศ. 2565 

บาท 
พ.ศ. 2564 

บาท 
     
เงนิปันผลรบั 24,994,502 39,999,753 358,551,996 438,753,996 
ดอกเบีย้รบั 2,675,236 2,588,883 42,413,279 46,153,387 
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 4,071,773 4,327,603 - - 
ก าไรจากการอตัราแลกเปลีย่น - 119,852,591 - - 
อื่น ๆ 4,237,797 309,419 309,646 309,416 
รวม 35,979,308 167,078,249 401,274,921 485,216,799 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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12 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
12.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 
     
งานระหว่างก่อสรา้ง 331,174,400 458,090,784 25,472,402 55,906,920 
 

12.2 หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
กลุ่มกจิการมหีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากหนังสอืค ้าประกนั ทีอ่อกโดยธนาคารเพื่อการปฏบิตัติามสญัญากบักลุ่มพลงังาน 
เป็นจ านวนเงนิ 111.05 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 111.05 ล้านบาท) และจ านวนเงนิ 5.52 ล้านดอลลาร์สหรฐั  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 5.52 ลา้นดอลลารส์หรฐั) 
 
กลุ่มกิจการมหีนี้สนิที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสอืค ้าประกนั ที่ออกโดยธนาคารเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญากบัการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาคและอื่น ๆ เป็นจ านวนเงนิ 10.85 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 10.52 ลา้นบาท) 
 
กลุ่มกิจการมหีนี้สนิทีอ่าจเกิดขึ้นจากการค ้าประกนัเงนิกู้ของบรษิทัร่วม โดยใช้หุ้นสามญัของบรษิทัร่วมนัน้ ๆ และ 
การค ้าประกนัวงเงนิหนังสอืค ้าประกนัจากธนาคารของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ โดยบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการทีเ่ป็น
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ ๆ 

 
13 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทประกอบด้วยบรษิัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ในสดัส่วน  
รอ้ยละ 70.45 ซึ่งมบีรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  เป็นบรษิทัใหญ่ขัน้สูงสุด จ านวนหุน้ทีเ่หลอืร้อยละ 
29.55 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นประกอบด้วยกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล  
ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
13.1 รายการระหว่างกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   31 มีนาคม  บาท บาท บาท บาท 
     
บริษทัใหญ่ขัน้สูงสุด     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,107,054 1,083,317 2,756 - 
ค่าบรกิาร 1,530,915 1,020,610 1,530,915 1,020,610 
ค่าบรหิารงาน - 342,000 - 342,000 
ค่าใชจ้่ายอื่น 517,599 239,891 517,599 239,891 
     
บริษทัใหญ ่     
ตน้ทุนน ้าดบิ 2,058,144 16,621,585 2,058,144 16,621,585 
ค่าบรหิารงาน 10,380,000 7,998,000 10,380,000 7,998,000 
ดอกเบีย้จ่าย 772,549 766,330 772,549 766,330 
ค่าใชจ้่ายอื่น 105,000 150,000 - 45,000 
     
บริษทัยอ่ย     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร - - 83,202,279 78,840,007 
ดอกเบีย้รบั - - 42,409,842 46,150,193 
เงนิปันผลรบั - - 358,551,996 438,753,996 

 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   31 มีนาคม  บาท บาท บาท บาท 
     
บริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 55,343,050 53,739,234 55,343,050 53,739,234 
ดอกเบีย้รบั 85,892 - - - 
รายไดอ้ื่น 4,071,773 4,327,603 - - 
     
การร่วมค้า     
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,218,931 3,385,683 3,143,931 3,310,683 
ดอกเบีย้รบั 2,585,663 2,585,663 - - 
     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืน     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 1,828,667 1,587,562 1,270,721 1,198,669 
ตน้ทุนน ้าดบิ 27,806,214 161,553,466 27,806,214 161,553,466 
ค่าบรกิาร 92,226 537,000 92,226 108,000 
ค่าตดัจ าหน่ายสทิธดิ าเนินการผลติ     
   และจ าหน่ายน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 2,143,233 2,143,233 2,143,233 2,143,233 
ค่าบรหิารงาน 615,000 450,000 615,000 450,000 
ดอกเบีย้จ่าย 5,205,962 2,223,629 2,976,302 1,244,760 
ค่าใชจ้่ายอื่น 631,830 473,343 481,830 317,051 

 
 
 
  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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13.2 ยอดคงคา้ง 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

บาท 

 
 

     
ลูกหน้ี     
บรษิทัใหญข่ัน้สงูสุด 759,333 691,039 - 19,325 
บรษิทัใหญ ่ 10,161 10,161 - - 
บรษิทัย่อย - - 765,969,120 350,221,360 
บรษิทัร่วม 21,963,811 19,636,895 17,758,773 15,403,192 
การร่วมคา้ 15,331,085 3,550,704 2,892,408 1,712,010 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,916,396 1,116,744 1,575,556 871,131 
รวม 39,980,786 25,005,543 788,195,857 368,227,018 
     
เจ้าหน้ี     
บรษิทัใหญข่ัน้สงูสุด 62,714 412,935 62,714 412,935 
บรษิทัใหญ ่ 56,009,627 47,045,045 56,009,627 47,045,045 
บรษิทัย่อย - - 517,910 440,886 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 24,809,535 85,460,449 21,875,750 85,431,996 
รวม 80,881,876 132,918,429 78,466,001 133,330,862 
     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า     
บรษิทัใหญข่ัน้สงูสุด 18,118,928 18,823,420 18,118,928 18,823,420 
บรษิทัใหญ ่ 59,728,835 59,615,579 59,728,835 59,615,579 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 315,718,044 189,536,213 189,638,330 90,693,168 
รวม 393,565,807 267,975,212 267,486,093 169,132,167 
     
ประมาณการหน้ีสินจากธรุกิจน ้า     
บรษิทัใหญแ่ละกจิการ     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 426,983,943 425,013,673 423,118,355 421,199,955 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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13.3 เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

บาท 

 
 

     
บรษิทัย่อย - - 6,123,490,000 6,123,490,000 
บรษิทัร่วม 5,309,966 5,327,207 - - 
การร่วมคา้ 248,490,552 248,490,552 - - 
รวม 253,800,518 253,817,759 6,213,490,000 6,123,490,000 
 
เงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัย่อยมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถามและไม่มหีลกัประกนั โดยมดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 2.79 ต่อปี 
(พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 2.79 ต่อปี) เงินให้กู้ยมืส่วนที่บริษัทจะไม่เรียกช าระคืนภายใน 12 เดือน จะจดัประเภทเป็น 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัร่วมเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการกูย้มืปกต ิเงนิใหกู้้ยมืดงักล่าวมกี าหนดช าระคนืภายใน 
1 ปี และไม่มหีลกัประกนั โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.50 ต่อปี 
 
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมปกติ เงินให้กู้ยืมดงักล่าวมกี าหนดช าระคนื  
ภายใน 7 ปี และไม่มหีลกัประกนั โดยมอีตัราดอกเบีย้ MLR ลบรอ้ยละ 1.25 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : MLR ลบรอ้ยละ 1.25 ต่อปี) 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

บาท 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

บาท 

 
 

     
ยอดตน้งวด 253,817,759 248,490,552 6,123,490,000 6,071,490,000 
เพิม่ขึน้ - 5,327,207 120,000,000 1,840,000,000 
รบัช าระ - - (30,000,000) (1,788,000,000) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น             
   จากการแปลงค่างบการเงนิ (17,241) - - - 
ยอดสิน้งวด 253,800,518 253,817,759 6,213,490,000 6,123,490,000 

  



บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
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13.4 ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญัของกจิการ 

 
ผู้บริหารส าคญัของบริษัทรวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ในระดบับริหารหรือไม่) และคณะผู้บริหารระดบัสูง 
ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้ 
 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม  
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 11,694,836 10,981,669 
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 421,726 650,836 
รวม 12,116,562 11,632,505 

 
14 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 
ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ของบรษิัทเมื่อวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัิใหจ้่ายเงนิปันผลในอตัรา 
0.16 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 612 ล้านบาท บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บรษิทั 
ไม่ไดร้บัรูก้ารประกาศจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวเป็นหนี้สนิในรายงานทางการเงนิระหว่างกาลนี้ 
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