บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาล
และข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะบริ ษทั สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของ
กิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิน
และบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้า
จึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง
งบการเงินระหว่างกาลในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

อโนทัย ลีกิจวัฒนะ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ตรวจสอบ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน
พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

30 กันยายน
พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

บาท

บาท

บาท

บาท

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว

7
8

183,169,281
1,461,395,524

978,730,150
116,668,156

171,995,594
1,461,218,581

971,419,277
116,668,156

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหน่วยลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

9.1
9.2

59,513,781
-

20,688,689
252,400,000

54,291,465
-

176,326,226
252,400,000

29.3

-

-

74,394,004

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

-

126,566,756
41,511,679
1,737,235,451

135,372,910
65,099,212
1,861,574,593

124,493,812
25,387,103
1,371,341,481

96,900,009
57,286,803
247,603,869

3,609,392,472

3,430,533,710

3,208,728,036

1,992,998,344

12
13

850,824,000
-

653,188,000
-

850,824,000
898,276,917

653,188,000
898,276,917

13
14
15

1,443,708
7,053,666,858
141,279,005
21,583,374
36,529,421
291,162,135

3,936,608,433
164,973,264
16,506,074
26,229,453
69,473,372

1,443,708
6,566,385,140
141,279,005
21,583,374
36,529,331
160,778,399

3,754,492,436
164,973,264
16,506,074
26,221,712
69,473,372

8,396,488,501

4,866,978,596

8,677,099,874

5,583,131,775

12,005,880,973

8,297,512,306

11,885,827,910

7,576,130,119

10
11

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริ ษทั
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุ ทธิ)
สิ ทธิการเช่า (สุ ทธิ)
รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี (สุ ทธิ)
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุ ทธิ)
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

16
17

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 54 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
2

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ของ
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

18
19.1

798,485,779
1,423,736,874

4,320,592
645,399,326

798,485,779
1,260,866,297

555,409,397

18
18

74,750,000
4,184,847

981,128,652
4,954,930

74,750,000
4,184,847

981,128,652
4,954,930

18, 29.4

35,032,458
61,341,793

51,298,089
7,488,555

264,000,000
24,881,674
1,200,233

214,225,000
18,661,205
4,374,861

1,538,344,696
37,159,386

688,228,121
3,074,724

1,230,736,993
35,926,260

256,621,195
2,827,308

3,973,035,833

2,385,892,989

3,695,032,083

2,038,202,548

2,095,123,432
2,694,931,161
10,763,925
5,453,308
289,253,471
5,597,438
10,212,123

2,603,591,015
154,928,188
1,802,823
252,277,622
1,405,157
10,557,939

2,017,421,490
2,694,931,161
9,337,980
5,453,308
281,465,641
5,597,438
10,212,123

2,513,591,015
19,603,457
1,802,823
245,905,622
1,405,157
10,557,939

รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน

5,111,334,858

3,024,562,744

5,024,419,141

2,792,866,013

รวมหนี้สิน

9,084,370,691

5,410,455,733

8,719,451,224

4,831,068,561

11
19.2

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุ ทธิ)
หุน้ กู้ (สุ ทธิ)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (สุ ทธิ)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ)
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

18
20
21
22
23

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 54 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
3

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ตรวจสอบ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

บาท

บาท

บาท

บาท

หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้

24

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 917,998,474 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

917,998,474

หุน้ สามัญ 510,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

917,998,474
510,000,000

510,000,000

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 917,992,494 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

917,992,494

-

917,992,494

-

หุน้ สามัญ 510,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

-

510,000,000

-

510,000,000

172,861,100

172,861,100

202,175,962

202,175,962

1,548,743,732

1,548,743,732

1,548,743,732

1,548,743,732

51,076,004

94,237,864

50,999,371

94,237,864

42,000,000

-

42,000,000

-

188,836,952

561,213,877

404,465,127

389,904,000

2,921,510,282

2,887,056,573

3,166,376,686

2,745,061,558

ส่ วนเกินทุนจากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
ด้วยการแลกหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

24

กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

25.1

-

-

-

-

2,921,510,282

2,887,056,573

3,166,376,686

2,745,061,558

12,005,880,973

8,297,512,306

11,885,827,910

7,576,130,119

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 54 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
4

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

139,943,424
(44,791,933)
-

83,731,349
(27,415,943)
-

125,482,536
(44,225,363)
-

51,764,913
(27,004,234)
-

95,151,491

56,315,406

81,257,173

24,760,679

17,849,666
(33,785,493)
(47,276,784)

11,762,533
(13,688,691)
(36,354,125)

17,949,293
(32,961,364)
(46,141,919)

13,345,042
(13,073,455)
(31,022,625)

31,938,880
(2,091,593)

18,035,123
(3,214,710)

20,103,183
275,546

(5,990,359)
1,791,962

29,847,287

14,820,413

20,378,729

(4,198,397)

กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ :
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

(12,248,200)

12,849,600

(12,248,908)

12,849,600

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี

(12,248,200)

12,849,600

(12,248,908)

12,849,600

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

17,599,087

27,670,013

8,129,821

8,651,203

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

29,847,287
-

14,820,413
-

20,378,729
-

(4,198,397)
-

กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับงวด

29,847,287

14,820,413

20,378,729

(4,198,397)

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

17,599,087
-

27,670,013
-

8,129,821
-

8,651,203
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

17,599,087

27,670,013

8,129,821

8,651,203

0.03

0.02

0.02

(0.01)

0.03

0.02

0.02

(0.01)

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

26

28

กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับงวด

กําไรต่ อหุ้นส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 54 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
5

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
11, 14
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

342,877,486
2,046,477,209
(118,860,598)
(1,922,710,745)

241,508,071
1,808,853,629
(84,494,869)
(1,617,097,087)

322,173,673
454,608,793
(117,682,946)
(258,564,335)

129,723,365
874,428,972
(66,083,413)
(689,036,070)

347,783,352

348,769,744

400,535,185

249,032,854

58,346,110
(84,806,883)
(119,870,540)

30,734,595
(45,098,457)
(101,000,470)

408,675,300
(80,813,058)
(128,729,465)

33,141,386
(43,575,073)
(76,755,778)

201,452,039
(27,504,620)

233,405,412
(44,311,880)

599,667,962
(38,782,491)

161,843,389
(28,782,749)

กําไรสํ าหรับงวด

173,947,419

189,093,532

560,885,471

133,060,640

กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ :
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

(43,161,860)

45,958,400

(43,238,493)

45,958,400

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี

(43,161,860)

45,958,400

(43,238,493)

45,958,400

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

130,785,559

235,051,932

517,646,978

179,019,040

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

173,947,419
-

189,093,532
-

560,885,471
-

133,060,640
-

กําไรสํ าหรับงวด

173,947,419

189,093,532

560,885,471

133,060,640

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

130,785,559
-

235,051,932
-

517,646,978
-

179,019,040
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

130,785,559

235,051,932

517,646,978

179,019,040

30

0.19

0.28

0.61

0.19

30

0.19

0.28

0.61

0.19

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กําไรต่ อหุ้นส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

26

28

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 54 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
6

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

หมายเหตุ

ทุนจดทะเบียน
ทีอ่ อกและชําระ
เต็มมูลค่ าแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ

ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอืน่ ของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ จัดสรรแล้ว กําไร(ขาดทุน)
ส่ วนเกินทุน
ทุนสํ ารองตาม
จากการวัดมูลค่ า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
จากการแลกหุ้น
กฎหมาย
ยังไม่ ได้ จัดสรร

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น
บริษทั ใหญ่

รวม

380,599,960
-

-

172,861,100
-

-

479,290,007
(130,492,795)

6,800,000
(1,360,000)

1,039,551,067
(131,852,795)

1,039,551,067
(131,852,795)

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 (หลังปรับปรุง)
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

380,599,960

-

172,861,100

-

348,797,212

5,440,000

907,698,272

907,698,272

-

-

-

189,093,532

45,958,400

235,051,932

235,051,932

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

380,599,960

-

-

537,890,744

51,398,400

1,142,750,204

1,142,750,204

ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอืน่ ของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ จัดสรรแล้ว กําไร(ขาดทุน)
ส่ วนเกินทุน
ทุนสํ ารองตาม
จากการวัดมูลค่ า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
จากการแลกหุ้น
กฎหมาย
ยังไม่ ได้ จัดสรร

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น
บริษทั ใหญ่

รวม

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 (ก่อนปรับปรุง)
รายการปรับปรุ งจากการปฏิบตั ิตามนโยบายบัญชีใหม่

5

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ก่อนปรับปรุง)
รายการปรับปรุ งจากการปฏิบตั ิตามนโยบายบัญชีใหม่
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (หลังปรับปรุง)
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
ออกหุน้ สามัญใหม่เพื่อจ่ายหุน้ ปันผล
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

5

24, 25.2
25.1
25.2

172,861,100

ทุนจดทะเบียน
ทีอ่ อกและชําระ
เต็มมูลค่ าแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ

510,000,000
-

1,548,743,732
-

172,861,100
-

-

692,582,600
(131,368,723)

117,797,330
(23,559,466)

3,041,984,762
(154,928,189)

3,041,984,762
(154,928,189)

510,000,000

1,548,743,732

172,861,100

-

561,213,877

94,237,864

2,887,056,573

2,887,056,573

42,000,000
-

(407,992,494)
(42,000,000)
(96,331,850)
173,947,419

(43,161,860)

(96,331,850)
130,785,559

(96,331,850)
130,785,559

42,000,000

188,836,952

51,076,004

2,921,510,282

2,921,510,282

407,992,494
917,992,494

1,548,743,732

172,861,100

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 54 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
7

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

หมายเหตุ

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ส่ วนเกินทุน
จากการแลกหุ้น

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว ทุนสํารองตาม
กฎหมาย
ยังไม่ ได้ จดั สรร

องค์ประกอบอืน่ ของ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย

รวม

380,599,960
-

-

202,175,962
-

-

91,184,825
(3,574,713)

6,800,000
(1,360,000)

680,760,747
(4,934,713)

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 (หลังปรับปรุง)
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้นสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

380,599,960

-

202,175,962

-

87,610,112

5,440,000

675,826,034

-

-

-

133,060,640

45,958,400

179,019,040

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

380,599,960

-

-

220,670,752

51,398,400

854,845,074

องค์ประกอบอืน่ ของ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย

รวม

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 (ก่อนปรับปรุง)
รายการปรับปรุ งจากการปฏิบตั ิตามนโยบายบัญชีใหม่

5

202,175,962

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ก่อนปรับปรุง)
รายการปรับปรุ งจากการปฏิบตั ิตามนโยบายบัญชีใหม่
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (หลังปรับปรุง)
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้นสําหรับงวด
ออกหุน้ สามัญใหม่เพื่อจ่ายหุน้ ปันผล
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

5

24, 25.2
25.1
25.2

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว ทุนสํารองตาม
กฎหมาย
ยังไม่ ได้ จดั สรร

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ส่ วนเกินทุน
จากการแลกหุ้น

510,000,000
-

1,548,743,732
-

202,175,962
-

-

385,947,991
3,956,009

117,797,330
(23,559,466)

2,764,665,015
(19,603,457)

510,000,000

1,548,743,732

202,175,962

-

389,904,000

94,237,864

2,745,061,558

407,992,494
-

-

917,992,494

1,548,743,732

202,175,962

42,000,000
-

(407,992,494)
(42,000,000)
(96,331,850)
560,885,471

(43,238,493)

(96,331,850)
517,646,978

42,000,000

404,465,127

50,999,371

3,166,376,686

-

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 54 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ข้ อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

30 กันยายน

30 กันยายน

30 กันยายน

30 กันยายน

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

บาท

บาท

บาท

บาท

201,452,039

233,405,412

599,667,962

161,843,389

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา - อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

14, 27

82,742,988

44,977,040

82,742,988

44,977,040

ค่าเสื่ อมราคา - ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์

16, 27

4,388,060

16,383,279

4,380,409

2,785,780

ค่าตัดจําหน่าย

15, 27

3,887,547

13,842,653

3,887,547

5,176,598

(123,766,463)

(191,756,541)

(196,044,457)

(185,392,902)

กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการจําหน่ายส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว

26

รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2,463,758

-

2,463,758

-

(1,315,692)

-

(1,234,541)

-

(10,657,399)

(13,336,635)

(10,657,399)

(8,106,626)

4,192,281

-

4,192,281

-

ดอกเบี้ยรับ

26

(4,674,365)

(226,765)

(4,755,813)

(3,705,968)

เงินปันผลรับ

26

(42,383,640)

(22,535,898)

(392,383,613)

(22,535,898)

119,870,540

101,000,470

128,729,465

76,755,778

(40,310,374)

(15,562,660)

(42,566,943)

(15,197,225)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

23,587,533

(11,824,360)

31,899,700

(12,029,404)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(2,941,667)

(18,534,577)

(2,261,431)

1,271,686

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

93,511,022

(39,895,559)

70,101,897

(31,535,204)

(16,265,631)

30,509,928

6,220,469

21,462,114

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

34,084,662

652,894

33,098,952

1,383,765

เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว

93,326,946

(59,869,326)

123,946,142

40,606,232

6,396,629

2,992,133

6,396,629

6,303,266

427,588,774

70,221,488

447,824,002

84,062,421

6,159,647

226,765

12,187,527

174,893

(134,741,683)

(144,450,277)

(126,899,937)

(77,037,094)

(91,349,380)

(26,297,262)

(38,351,345)

(11,309,738)

207,657,358

(100,299,286)

294,760,247

(4,109,518)

ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้อและการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย)
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 54 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็ นต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(เงินให้กยู้ มื แก่)รับชําระคืนจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิจากภาษี)
เงินสดจ่ายเพื่อสิ ทธิการเช่า
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริ ษทั
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ

7
8

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

(3,154,000,000)
1,811,400,001
(8,656,987)
(4,340,839,371)
(38,200,179)
1,969,665,254
(56,243,364)
(290,991)
42,383,640

144,902
(365,400,000)
(11,561,318)
(1,772,711,290)
(30,388,019)
1,684,793,167
(20,752,064)
16,294,708

(3,109,000,000)
1,766,400,002
(8,656,987)
(3,633,910,976)
(34,265,958)
74,394,004
440,586,696
(56,243,364)
(290,991)
549,553,603

144,902
(365,400,000)
(11,561,318)
(1,772,711,290)
(30,388,019)
(15,000,000)
709,307,543
(20,752,064)
16,294,708

(3,774,781,997)

(499,579,914)

(4,011,433,971)

(1,490,065,538)

1,596,120,315
1,884,960,011
(798,000,000)
(2,500,138,767)
(5,614,397)
2,700,000,000
(5,110,950)
(96,331,850)

2,190,426,481
(1,492,950,625)
(2,274,169)
140,000,000
(155,375,000)
-

1,596,120,315
1,606,245,169
(798,000,000)
(2,129,833,246)
(5,614,397)
987,000,000
(937,225,000)
2,700,000,000
(5,110,950)
(96,331,850)

2,190,426,481
(852,315,201)
(2,274,169)
239,225,000
-

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

2,775,884,362

679,826,687

2,917,250,041

1,575,062,111

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

(791,240,277)
974,409,558

79,947,487
22,285,888

(799,423,683)
971,419,277

80,887,055
24,078,306

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

183,169,281

102,233,375

171,995,594

104,965,361

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวดประกอบด้ วย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

183,169,281
-

108,545,163
(6,311,788)

171,995,594
-

104,965,361
-

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

183,169,281

102,233,375

171,995,594

104,965,361

1,229,252,917
8,494,799
407,992,494
1,152,717

815,744,472
3,665,618
-

1,083,563,479
8,494,799
407,992,494
1,152,717

815,744,472
3,665,618
-

12

14
29.3
15
13

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับเงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากหุน้ กู้
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กู้
เงินปันผลจ่าย

รายการที่มิใช่ เงินสด
การเพิ่มขึ้นของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
- เจ้าหนี้ การค้า
การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์จากสัญญาเช่าการเงิน
ออกหุน้ สามัญใหม่เพื่อจ่ายหุน้ ปันผล
การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ ค่าหุน้ เงินลงทุนในบริ ษทั

18
18
18
18
18
18, 29.4
18, 29.4
20
20
25.2

18
24, 25.2
19.1

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 54 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
10

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั จํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน
พ.ศ. 2550 และเมื่ อ วัน ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้จ ดทะเบี ย นแปลงสภาพเป็ นบริ ษ ทั มหาชนกับ กระทรวงพาณิ ช ย์ และได้
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั จาก “บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด” เป็ น “บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)”
บริ ษทั มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 1121 หมู่ที่ 3 ถนน เทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย (“กลุ่ ม บริ ษ ัท ”) คื อ การให้ เ ช่ า โรงงาน คลัง สิ น ค้า และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์อื่ น ๆ และ
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยว่ากลุ่มบริ ษทั
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ข้อมูลทางการเงิ นรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลที่ นาํ เสนอนี้ ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ ได้
ตรวจสอบ

2

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
ในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
และงบกระแสเงิ น สด) ได้จ ัดทําให้เป็ นรู ป แบบที่ สมบูร ณ์ ต ามประกาศคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็ นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลภาษาไทยที่จดั ทําตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตี ความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
3

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชี ที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ เป็ นนโยบายเดี ยวกันกับนโยบายการบัญชี ที่ใช้ในการจัดทํา
งบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ยกเว้นเรื่ องที่อธิบายต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีผลบังคับ ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2556 และเกีย่ วข้ องกับกลุ่มบริษัทมีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8

เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน

นโยบายการบัญชี ใหม่ที่เกิ ดจากการนํามาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 4 การนํามาตรฐานการบัญชี ดงั กล่าวมาใช้ไม่มีผลกระทบที่เป็ น
สาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นนโยบายการบัญชีเรื่ องภาษีเงินได้ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 5
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ งซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)

เรื่ อง ภาษีเงินได้

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ได้เพิ่มเติมข้อกําหนดในการวัดมูลค่าหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อสิ นทรัพย์ภาษี
เงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่เกิ ดขึ้นจากอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นซึ่ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
(ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และการตีราคาสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และได้ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่ อง ภาษีเงินได้ –
การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่ การนํามาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ งดังกล่าวมาใช้ไม่มี
ผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
3

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และกลุ่มบริษัท
ยังไม่ ได้ นํามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดงั นี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฏหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 กําหนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้ สินที่ มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน ที่ เป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรื อจํานวนของทรั พยากรที่ มี
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจซึ่ งนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่า
ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 กําหนดให้มีการพิจารณาว่าข้อตกลงเป็ นหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
โดยอ้างอิงจากเนื้ อหาของข้อตกลง การตี ความนี้ กาํ หนดให้ประเมินว่าข้อตกลงเข้าเงื่ อนไขต่อไปนี้ หรื อไม่ (1) การปฏิบตั ิ ตาม
ข้อตกลงขึ้นอยูก่ บั การใช้สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และ (2) ข้อตกลงดังกล่าวเป็ นการให้สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์น้ นั ผูบ้ ริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 กําหนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในงบการเงินของผูล้ งทุนสําหรับส่ วนได้เสี ยจาก
กองทุนเพื่อการรื้ อถอน ซึ่ งสิ นทรัพย์ของกองทุนมีการจัดการแยกต่างหาก และมีการจํากัดสิ ทธิ ของผูล้ งทุนในการเข้าถึงสิ นทรัพย์
ของกองทุน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
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สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่ องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง สําหรับรอบระยะเวลาซึ่ งกิจการได้ระบุแล้วว่า สกุลเงินที่ใช้ใน
การดําเนิ นงานของตนเป็ นสกุลเงินของระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง โดยที่ในงวดก่อนสภาวะเศรษฐกิจไม่ได้มีภาวะ
เงินเฟ้ อรุ นแรง ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดว่าห้ามกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เคย
รับรู้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสัมปทานบริ การระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการ
ให้บริ การสาธารณะโดยที่เอกชนได้เข้าร่ วมในการสร้าง การลงทุน การดําเนิ นงาน และการบํารุ งรักษาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับ
บริ การสาธารณะ ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ให้คาํ อธิบายเกี่ยวกับกรณี ที่ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การพร้อมกับให้สิทธิพิเศษ
แก่ลูกค้า เช่น คะแนนหรื อได้รับสิ นค้าโดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทน ว่าเป็ นรายการที่มีหลายองค์ประกอบ และสิ่ งตอบแทนที่ได้รับ
หรื อค้างรับจากลูกค้าต้องปั นส่ วนให้แต่ละองค์ประกอบของรายการโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่า
การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 กําหนดแนวปฏิบตั ิในการบันทึกการจ่ายสิ นทรัพย์นอกเหนื อจากเงินสด
เป็ นเงินปั นผลให้แก่เจ้าของที่ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นลักษณะที่เป็ นเจ้าของ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กล่าวถึง
การกําหนดเวลารับรู้ เงินปั นผลค้างจ่าย การวัดมูลค่าเงินปั นผลค้างจ่ายและการบัญชี สําหรับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์ที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของเงินปั นผลค้างจ่ายเมื่อกิจการชําระเงินปั นผลค้างจ่าย ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่า
การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 กําหนดวิธีการบัญชีสาํ หรับการโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งกิจการได้รับ
โอนมาจากลูกค้า ข้อตกลงซึ่ งอยู่ภายใต้ขอบเขตของการตี ความฉบับนี้ หมายถึ งข้อตกลงที่ ทาํ ให้กิจการได้รับที่ดิน อาคารและ
อุ ปกรณ์ จากลู กค้าเพื่อทํา ให้ลูก ค้าสามารถเชื่ อ มต่ อกับ เครื อ ข่ายได้หรื อ เพื่อให้ลูกค้า เข้าถึ งสิ นค้าหรื อ บริ การได้อ ย่างต่ อเนื่ อ ง
การตีความฉบับนี้กล่าวถึงการวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่รับโอนและการบันทึกบัญชี ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่า
การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 กําหนดวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชีในการรับรู้สิ่งจูงใจที่ผใู้ ห้เช่าให้แก่ผเู้ ช่าสําหรับสัญญาเช่า
ดําเนินงาน ผูบ้ ริ หารของกิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
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สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 กําหนดแนวทางในประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฏหมายระหว่างกิจการ
กับผูล้ งทุน ว่ารายการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกัน ควรบันทึกเป็ นรายการเดียวกันและเข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่าภายใต้มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ องสัญญาเช่า หรื อไม่ โดยกําหนดให้วิธีปฏิบตั ิทางบัญชี จะต้องสะท้อนถึงเนื้ อหาสาระของสัญญา ผูบ้ ริ หาร
ของกิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 กําหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับข้อตกลงสัมปทานบริ การระหว่างภาครัฐกับ
เอกชน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิสําหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในการพัฒนาและ
การดําเนิ นงานสําหรับเว็บไซต์ที่กิจการมีไว้เพื่อการงานภายในหรื อภายนอก โดยให้กิจการต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการตีความฉบับนี้ ไม่เกี่ ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และกลุ่มบริ ษัทยังไม่ ได้ นํามาถือปฏิบัติก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ถือปฏิบตั ิกบั สัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็ นผูอ้ อก
และสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ ผูบ้ ริ หารของกลุ่มมีการประเมินแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งคราวในระหว่างงวดปี บัญชีจะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับการแสดง
รายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ายไว้โดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่าจะได้
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นโยบายการบัญชีใหม่
4.1

ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อรับรู้ โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น้ ี
ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่า
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมของกลุ่มบริ ษทั ได้ดาํ เนินงานและ
เกิดรายได้ทางภาษี ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ โดยคํานึงถึงสถานการณ์ที่สามารถ
นํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบตั ิซ่ ึงขึ้นอยูก่ บั การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายชําระ
เจ้าหน้าที่ภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้ งั เต็มจํานวนตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้
เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่า
อัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํา
จํานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่ คราวของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม และส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเว้นแต่กลุ่มบริ ษทั สามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับ
รายการผลต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา
ที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่ วยงานเดี ยวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรั พย์
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ

4.2

สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้ นําเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริ ษทั ดําเนินงานอยู่
(สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินระหว่างกาลแสดงแป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและ
สกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั

4.3

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ ว นงานดํา เนิ น งานได้ถู ก รายงานในลัก ษณะเดี ย วกับ รายงานภายในที่ นํา เสนอให้ผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการ
ดําเนิ นงาน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
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ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหม่ มาใช้
ในระหว่ า งงวดเก้ า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กั น ยายน พ.ศ. 2556 บริ ษัท ได้ นํ า มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 12 เรื่ องภาษี เ งิ น ได้
ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
บริ ษ ทั ใช้วิธี ปรั บ ปรุ ง ย้อ นหลัง สํา หรั บ การนํา มาตรฐานดัง กล่ า วมาปฏิ บ ัติ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และกําไรสะสม
ที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ตามที่เคยรายงานไว้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ตามที่ปรับใหม่
บาท
บาท
บาท
กําไรสะสม - ยังไม่ ได้ จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

479,290,007

(130,492,795)

348,797,212

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย (สุ ทธิ)

117,797,330

154,928,188
(23,559,466)

154,928,188
94,237,864

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2555
- ภาษีเงินได้
- กําไรสําหรับงวด
- กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
- กําไรเบ็ดเสร็ จรวมระหว่างงวด
- กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

44,763,012
188,642,400
57,448,000
246,090,400
0.28

(451,132)
451,132
(11,489,600)
(11,038,468)
0.00

44,311,880
189,093,532
45,958,400
235,051,932
0.28

กําไรสะสม - ยังไม่ ได้ จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

692,582,600

(131,368,723)

561,213,877

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ตามที่เคยรายงานไว้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ตามที่ปรับใหม่
บาท
บาท
บาท
กําไรสะสม - ยังไม่ ได้ จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

91,184,825

(3,574,713)

87,610,112

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย (สุ ทธิ)

117,797,330

19,603,457
(23,559,466)

19,603,457
94,237,864

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2555
- ภาษีเงินได้
- กําไรสําหรับงวด
- กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
- กําไรเบ็ดเสร็ จรวมระหว่างงวด
- กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

35,725,653
126,117,736
57,448,000
183,565,736
0.18

(6,942,904)
6,942,904
(11,849,600)
(4,546,696)
0.01

28,782,749
133,060,640
45,958,400
179,019,040
0.19

กําไรสะสม - ยังไม่ ได้ จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

385,947,991

3,956,009

389,904,000
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ธุรกิจให้ เช่ าคลังสิ นค้ า
และให้ บริการ

รายได้จากส่ วนงานธุ รกิจ
ต้นทุน
ผลการดําเนิ นงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ธุรกิจขายอสั งหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุน

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

342,877,486
(118,860,598)
224,016,888

241,508,071
(84,494,869)
157,013,202

2,046,477,209
(1,922,710,745)
123,766,464

1,808,853,629
(1,617,097,087)
191,756,542

2,389,354,695
(2,041,571,343)

2,050,361,700
(1,701,591,956)

347,783,352
58,346,110
(84,806,883)
(119,870,540)
201,452,039
(27,504,620)
173,947,419

348,769,744
30,734,595
(45,098,457)
(101,000,470)
233,405,412
(44,311,880)
189,093,532

กําไรสําหรับงวด
ธุรกิจให้ เช่ าคลังสิ นค้ า
และให้ บริการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
บาท
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน

ธุรกิจขายอสั งหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุน
ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
บาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
บาท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
บาท

7,506,987,486

4,187,561,143

1,737,235,451

1,861,574,593

9,244,222,937
2,761,658,036
12,005,880,973

6,049,135,736
2,248,376,570
8,297,512,306

2,991,316,801

2,432,245,004

1,538,344,696

688,228,121

4,529,661,497
4,554,709,194
9,084,370,691

3,120,473,125
2,289,982,608
5,410,455,733

73,589,283

80,647,929

9,153,705

13,373,395

82,742,988
4,388,060
3,887,547

94,021,324
4,080,549
6,489,262

91,018,595

104,591,135

หนี้สินทั้งสิ้ นตามงบการเงินรวม
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาที่ไม่ได้ปันส่ วน
ค่าตัดจําหน่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ทั้งสิ้ นตามงบการเงินรวม

รวม

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นตามงบการเงินรวม
หนี้สินตามส่ วนงาน
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่ วน

รวม
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน - ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
- ประจําประเภท 3 เดือน
รวม

34,525
183,048,079
85,521
1,156
183,169,281

51,225
375,514
98,646,894
46,517
879,610,000
978,730,150

17,575
171,907,859
69,004
1,156
171,995,594

37,730
91,741,547
30,000
879,610,000
971,419,277

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินฝากสถาบันการเงิน
- ประจําประเภท 3 เดือน

-

-

-

-

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ไม่มีเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : ไม่มี) เนื่องจากใน
ระหว่า งงวด พ.ศ. 2556 บริ ษ ทั ได้ป ลดภาระคํ้า ประกัน เงิ น ฝากประจํา ประเภท 3 เดื อ น จํา นวน 202,548,474 บาท ซึ่ ง ใช้เ ป็ น
หลักประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
8

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดต้นงวด/ปี
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ปี
เงินลงทุนชัว่ คราวจําหน่ายระหว่างงวด/ปี
กําไรที่ยงั ไม่รับรู้จากการตีมลู ค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ยอดปลายงวด/ปี

116,668,156
3,154,000,000
(1,810,084,309)

144,902
1,660,000,000
(1,543,486,076)

116,668,156
3,109,000,000
(1,765,165,461)

144,902
1,660,000,000
(1,543,486,076)

811,677
1,461,395,524

9,330
116,668,156

715,886
1,461,218,581

9,330
116,668,156

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เงินลงทุนชัว่ คราวของบริ ษทั จํานวน 1,461,218,581 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 116,668,156 บาท)
เป็ นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของธนาคารในประเทศที่จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขายซึ่ งถือไว้และอาจขายเมื่อมีความจําเป็ นต้อง
เพิ่มเงินทุนดําเนินงานของบริ ษทั
9

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ และเงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซื้อหน่ วยลงทุน
9.1

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้เงินค่ามัดจําสัญญาเช่าและบริ การ
ลูกหนี้อื่น
- เงินปั นผลค้างรับ
- ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- เงินทดรองจ่าย
- ดอกเบี้ยค้างรับ
- อื่น ๆ
รวม

31,099,415
14,602,799

2,198,143
8,802,994

30,018,664
11,060,815

1,850,923
2,207,974

-

-

-

157,169,990

4,302,255
5,905,098
3,604,214
59,513,781

2,961,155
2,430,884
1,485,282
2,810,231
20,688,689

4,285,824
5,545,721
3,380,441
54,291,465

2,582,579
2,272,815
7,431,714
2,810,231
176,326,226
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
9

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ และเงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซื้อหน่ วยลงทุน (ต่อ)
9.1

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ (ต่อ)
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้าที่อยูใ่ นกําหนดชําระ
ลูกหนี้การค้าที่เกินกําหนดชําระแยก
ตามอายุลูกหนี้ดงั นี้
1 - 7 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น

16,972,530

2,198,143

15,891,779

1,850,923

14,126,885
31,099,415

2,198,143

14,126,885
30,018,664

1,850,923

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั มีลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั อื่นที่เกิ นกําหนดชําระจํานวน 14,126,885 บาท อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริ หารคาดว่ายอดค้างชําระดังกล่าวจะสามารถเรี ยกเก็บได้เต็มจํานวน เนื่องจากบริ ษทั ได้มีการเรี ยกเก็บเงินล่วงหน้าค่ามัดจํา
ค่าเช่าและค่าบริ การซึ่งเพียงพอต่อยอดหนี้คา้ งชําระดังกล่าว
9.2

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซื้อหน่ วยลงทุน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ
พรี เมี่ยมแฟคทอรี่ แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์
รวม

-

252,400,000
252,400,000

-

252,400,000
252,400,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั มีเงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้าส์ ฟั นด์ จํานวน 25,240,000 หน่ วย ซึ่ งเป็ นการจองซื้ อหน่ วยลงทุนเพิ่มทุนราคา
หน่วยละ 10 บาท เป็ นจํานวนเงิน 252,400,000 บาท ซึ่งได้มีการซื้อขายในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 (หมายเหตุ 12)
21

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
10

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ได้รับใบกํากับภาษี
รวม

11

1,309,370
28,081,213
12,121,096
41,511,679

37,710,813
26,316,113
1,072,286
65,099,212

14,559,462
10,827,641
25,387,103

37,710,813
17,717,193
1,858,797
57,286,803

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 (พ.ศ. 2555 : เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555) กลุ่มบริ ษทั ได้แสดง
เจตนารมณ์ ที่จะจําหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนแก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ า ดับบลิ วเอชเอ พรี เมี่ ยม
แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้าส์ ฟั นด์ โดยแผนการจําหน่ ายคาดว่าจะเสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มบริ ษทั จึ งทําการจัดประเภท
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและสิ ทธิ การเช่ าที่เกี่ ยวข้องภายใต้บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั แวร์ เฮาส์
เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด และบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 1,650.98 ล้านบาท และ 1,285.08 ล้านบาท สําหรับงบการเงินรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 1,785.85 ล้านบาท และ 247.60 ล้านบาท สําหรั บงบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ)
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้โอนโครงการอสังหาริ มทรั พย์ที่ถือไว้เพื่อขายโครงการหนึ่ งมูลค่า 294,389,744 บาท
กลับไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการคลังสิ นค้าเฟสแรก (ที่ก่อสร้างเสร็ จและให้บริ การแล้ว)
ในจํานวนสองเฟสที่ บริ ษทั มี ความตั้งใจโอนขายให้กบั กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ฯ พร้ อมกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั คาดว่า
โครงการเฟสที่สองที่กาํ ลังอยูร่ ะหว่างก่อสร้างนั้นน่ าจะไม่สามารถดําเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ ทําให้
ส่ งผลกระทบต่อแผนการขายเข้ากองทุนอสังหาริ มทรัพย์ ที่อาจไม่สามารถขายได้ภายใน 12 เดื อน ตามที่ได้เคยประมาณการไว้ใน
ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2556 (หมายเหตุ 14)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ให้กบั กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้าส์ ฟั นด์ โดยประกอบด้วยอาคาร
คลังสิ นค้าและอาคารสํานักงานพร้ อมที่ ดินในโครงการHealthcare ตั้งอยู่ตาํ บลบางโฉลง อําเภอบางพลี (บางพลี ใหญ่) จังหวัด
สมุทรปราการ และโครงการKao3 ตั้งอยูต่ าํ บลบางหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีมูลค่าการซื้ อขายรวมสองโครงการ
เป็ นจํานวนเงิน 2,080.00 ล้านบาท ในการดําเนินการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าว บริ ษทั ได้เสนอราคาขายสิ นทรัพย์
รวมกับบริ ษทั ย่อย โดยกําหนดราคาขายรวมเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการรับซื้ อทรัพย์สินที่กองทุนยินดีรับซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ได้มีการ
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556
22

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
11

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย (ต่อ)
กลุ่ มสิ นทรั พย์ไม่ หมุ นเวียนที่ ถือไว้เพื่อขายและหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรั พย์ไม่ หมุ นเวียนที่ ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีดงั นี้

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพือ่ ขาย
รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงาน
รอตัดบัญชีที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ ทธิการเช่า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

14
15

รวม

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นทีเ่ กีย่ วข้ องโดยตรงกับ
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพือ่ ขาย
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว
ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่าดําเนินงาน
รอตัดบัญชี

18
23

รวม

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

5,580,099
1,650,976,480
76,050,076
4,628,796
1,737,235,451

22,164,659
1,785,845,474
46,835,774
6,728,686
1,861,574,593

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

5,580,099
1,285,082,510
76,050,076
4,628,796
1,371,341,481

247,603,869
247,603,869

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

1,417,973,000
213,667
113,415,584

618,305,521
12,858,113
57,064,487

1,126,960,100
169,815
96,864,633

248,000,000
142,685
8,478,510

6,742,445
1,538,344,696

688,228,121

6,742,445
1,230,736,993

256,621,195

รายละเอียดของรายได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายสําหรับงวดเก้าเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การภายหลังการจัดประเภท
93,245,603
29,683,136
77,452,772
เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การสําหรับงวดสามเดือน

46,584,751

29,683,136

36,653,356

-
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
12

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม
แฟคทอรี่ แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์
ยอดยกมา
บวก การซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างงวด/ปี
กําไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ

653,188,000
252,400,000

176,800,000
365,400,000

653,188,000
252,400,000

176,800,000
365,400,000

(54,764,000)
850,824,000

110,988,000
653,188,000

(54,764,000)
850,824,000

110,988,000
653,188,000

เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 มีมติเอกฉันท์ให้บริ ษทั จองซื้ อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้าส์ ฟั นด์ โดยมีเงินจองซื้ อตํ่าสุ ด 582,000,000 บาท
และสูงสุ ด 627,000,000 บาท ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ของกองทุนฯ เพื่อดํารงสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนให้อยูใ่ นสัดส่ วนร้อยละ 15
โดยให้ใช้เงินทุนของบริ ษทั เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และเงินที่ได้จากการออกหุน้ กู้ (ถ้ามี) ในการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
13

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและเงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าเงินลงทุนในบริษัท
13.1 การเปลี่ยนแปลงในราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริ ษทั สําหรับงวด/ปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
บริ ษทั ย่อย
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ตรวจสอบแล้ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ งวด/ปี
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด/ปี

898,276,917
898,276,917

898,276,917
898,276,917
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
13

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและเงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าเงินลงทุนในบริษัท (ต่อ)
13.1 การเปลี่ยนแปลงในราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริ ษทั สําหรับงวด/ปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้ (ต่อ)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริ ษทั
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ตรวจสอบแล้ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ งวด/ปี
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด/ปี

1,443,708
1,443,708

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด/ปี

-

13.2 รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั ย่อย
ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะบริษทั
สัดส่ วนการถือหุ้น

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชําระแล้ว (รวม)

พ.ศ. 2556
ร้ อยละ

พ.ศ. 2555
ร้ อยละ

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

วิธีราคาทุน
ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย
อะไลแอนซ์ จํากัด

ให้เช่าโรงงานคลังสิ นค้า
และอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ

100

100

310,000,000

310,000,000

566,876,956

566,876,956

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ์ จํากัด

ให้เช่าโรงงานคลังสิ นค้า
และอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ

100

100

260,000,000

260,000,000

331,399,961

331,399,961

898,276,917

898,276,917

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั นําหุน้ ที่ถืออยูใ่ น บริ ษทั แวร์ เฮาส์ เอเซี ย อะไลแอนซ์ จํากัด จํานวน 26,970,000 หุน้
และหุ ้นที่ถืออยูใ่ นบริ ษทั บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด จํานวน 23,400,000 หุ ้น ไปจํานําเพื่อคํ้าประกันเงินกูย้ มื
(หมายเหตุ 18) ในระหว่างงวด พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ทาํ การปลดจํานําหุน้ ดังกล่าวเสร็ จสิ้ นแล้ว
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
13

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและเงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าเงินลงทุนในบริษัท (ต่อ)
13.2 รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริ ษทั
ณ วันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมทุน
กับบริ ษทั กันกุลเอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด (มหาชน) จัดตั้งบริ ษทั 6 บริ ษทั เพื่อดําเนิ นธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดย บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นจํานวน 75,000 หุ ้น จากหุ ้นสามัญจดทะเบียน
ทั้งสิ้ น 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 75 ของหุน้ ที่มีอยู่ ซึ่ งได้มีการเรี ยกชําระแล้ว
ร้อยละ 25 ของมูลค่าหุน้ รวมมูลค่า 187,500 บาทในแต่ละบริ ษทั หรื อคิดเป็ นมูลค่ารวม 1,125,000 บาท ซึ่ ง ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นแล้วเป็ นจํานวน 107,394 บาท และบริ ษทั ยังมียอดเจ้าหนี้ ค่าหุ ้นเงิ นลงทุนในบริ ษทั
คงค้างเป็ นจํานวนเงิน 1,017,606 บาท (หมายเหตุ 19.1, 29.2)
ณ วันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมทุน
กับบริ ษทั เอสพีซีจี แคปปิ ตอล จํากัด จัดตั้งบริ ษทั 17 บริ ษทั เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
โดยบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นจํานวน 7,499 หุ ้น จากหุ ้นสามัญจดทะเบียนทั้งสิ้ น จํานวน
10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 74.99 ของหุน้ ที่มีอยู่ ซึ่ งได้มีการเรี ยกชําระแล้ว
ร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ ้น รวมมูลค่า 18,747.50 บาทในแต่ละบริ ษทั หรื อคิดเป็ นมูลค่ารวม 318,708 บาท ซึ่ ง ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ แล้วเป็ นจํานวน 183,597 บาท และบริ ษทั ยังมียอดเจ้าหนี้ ค่าหุ ้นเงินลงทุนในบริ ษทั คงค้าง
เป็ นจํานวนเงิน 135,111 บาท (หมายเหตุ 19.1, 29.2)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาระหว่างบริ ษทั กับผูร้ ่ วมทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งสัญญาได้จดั ทําเสร็ จแล้ว
อยูใ่ นระหว่างรอการลงนามระหว่างบริ ษทั กับผูร้ ่ วมทุน
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
14

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน (สุ ทธิ)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
สํ าหรับงวดระหว่างกาลเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ข้ อมูลทางการเงินรวม ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ งวด (สุ ทธิ)
การซื้อเพิ่มขึ้น
โอนกลับจากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 11)
ดอกเบี้ยที่ถือเป็ นต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่ อมราคา
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 11)
ราคาตามบัญชีปลายงวด (สุ ทธิ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

4,021,090,318
(84,481,885)
3,936,608,433

3,838,783,681
(84,291,245)
3,754,492,436

3,936,608,433
4,812,577,714
294,389,744
38,200,179
(82,742,988)
(1,945,366,224)
7,053,666,858

3,754,492,436
4,145,452,244
294,389,744
34,265,958
(82,742,988)
(1,579,472,254)
6,566,385,140

7,198,805,648
(145,138,790)
7,053,666,858

6,711,333,290
(144,948,150)
6,566,385,140

กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ที่ดิน อาคารและคลังสิ นค้าไปจดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะยาว (หมายเหตุ 18)
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระโดย
บริ ษทั กรุ งเทพประเมินราคา จํากัด และบริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งมีคุณสมบัติของผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพ
และมีประสบการณ์ในทําเลที่ต้ งั และประเภทของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีการประเมินนั้น โดยใช้วธิ ีตน้ ทุน (Cost method)
และวิธีรายได้ (Income method) ยกเว้นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างบริ ษทั ไม่ได้ทาํ การประเมินเนื่องจากสิ นทรัพย์เหล่านี้ อยูใ่ น
ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็ จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ทาํ การประเมินมีราคายุติธรรมในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิ น 3,535 ล้านบาท (มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี 2,956 ล้านบาท) และ 3,535 ล้านบาท (มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี 2,956
ล้านบาท) ตามลําดับ ส่ วนสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ทาํ การประเมินมีอยูใ่ นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 981 ล้านบาท
และ 798 ล้านบาท ตามลําดับ
27

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
14

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน (สุ ทธิ) (ต่อ)
จํานวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน มีรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรง
ที่เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสําหรับงวด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรง
ที่เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสําหรับงวด

15

249,631,883

211,824,935

244,720,901

129,723,365

102,197,117

67,683,825

101,073,330

64,871,418

-

-

-

-

สิ ทธิการเช่ า (สุ ทธิ)
สิ ทธิการเช่า สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
สํ าหรับงวดระหว่างกาลเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ข้ อมูลทางการเงินรวม ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

182,198,127
(17,224,863)
164,973,264

171,685,699
(6,712,435)
164,973,264

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ งวด (สุ ทธิ)
การซื้อเพิม่ ขึ้น
ค่าตัดจําหน่าย
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 11)
ราคาตามบัญชีปลายงวด (สุ ทธิ)

164,973,264
56,243,364
(3,887,547)
(76,050,076)
141,279,005

164,973,264
56,243,364
(3,887,547)
(76,050,076)
141,279,005

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

159,181,669
(17,902,664)
141,279,005

148,669,241
(7,390,236)
141,279,005

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สิ ทธิการเช่าเป็ นสิ ทธิ การเช่าที่เกี่ยวข้องกันกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนและกลุ่มบริ ษทั ได้นาํ สิ ทธิการเช่าไปจดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะยาว (หมายเหตุ 18)
28

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
16

ส่ วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ (สุ ทธิ)
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
สํ าหรับงวดระหว่างกาลเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ข้ อมูลทางการเงินรวม ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
บาท
บาท

17

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

32,309,206
(6,079,753)
26,229,453

32,454,756
(6,233,044)
26,221,712

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ งวด (สุ ทธิ)
ซื้อสิ นทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายงวด (สุ ทธิ)

26,229,453
15,951,786
1,200,000
(3,869,500)
1,405,742
(4,388,060)
36,529,421

26,221,712
15,951,786
1,200,000
(3,869,500)
1,405,742
(4,380,409)
36,529,331

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

45,591,492
(9,062,071)
36,529,421

45,737,042
(9,207,711)
36,529,331

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่ (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินมัดจําจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน (หมายเหตุ 31.2)
ค่าธรรมเนียมโอนสิ ทธิการเช่ารอตัดจ่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุ ทธิ)
อื่นๆ
รวม

279,449,911
5,162,569

56,074,019
9,927,167

149,746,411
4,482,333

56,074,019
9,927,167

703,886
5,845,769
291,162,135

610,218
2,861,968
69,473,372

703,886
5,845,769
160,778,399

610,218
2,861,968
69,473,372
29

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
18

เงินกู้ยมื
เงินกูย้ มื ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
ส่ วนของหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี (สุ ทธิ)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 29.4)
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม

798,485,779

4,320,592
-

798,485,779

-

74,750,000

981,128,652

74,750,000

981,128,652

4,184,847

4,954,930

4,184,847

4,954,930

877,420,626

990,404,174

264,000,000
1,141,420,626

214,225,000
1,200,308,582

ส่ วนของหนีส้ ิ นทีเ่ กีย่ วข้ องโดยตรงกับ
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 11)

1,417,973,000

618,305,521

1,126,960,100

248,000,000

ส่ วนของไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุ ทธิ)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ) (หมายเหตุ 22)
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม

2,095,123,432
5,453,308
2,100,576,740

2,603,591,015
1,802,823
2,605,393,838

2,017,421,490
5,453,308
2,022,874,798

2,513,591,015
1,802,823
2,515,393,838

รวม

4,395,970,366

4,214,103,533

4,291,255,524

3,963,702,420

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 798,485,779 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : ไม่มี) โดยมีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดือน นับจากวันที่เริ่ มต้นสัญญาและมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5
และ MLR - ร้อยละ 2.00 เงินกูย้ มื ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวที่มีหลักประกันจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น
3,219,131,590 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 3,742,719,667 บาท) เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินมีระยะเวลาครบกําหนดใน
ระยะเวลาภายใน 2 ปี ถึง 12 ปี นับจากเดือนที่มีการเบิกรับเงินกูง้ วดแรก และมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่าง MLR - ร้อยละ 2.125 ถึง MLR ร้อยละ 0.75 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : MLR - ร้อยละ 1.50 ถึง MLR) โดยใช้หลักประกันเป็ นที่ดิน อาคาร คลังสิ นค้า และสิ ทธิ การเช่า
(หมายเหตุ 14 และ 15) หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินมีหลักประกันคือบริ ษทั จะต้องมอบคืนสัญญาเช่าการเงินแก่ผใู้ ห้เช่าในกรณี
ที่บริ ษทั ผิดสัญญา
30

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
18

เงินกู้ยมื (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ที่มีหลักประกันจากสถาบันการเงินในประเทศรวมทั้งสิ้ น 368,714,842 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 464,626,113 บาท) เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินมีระยะเวลาครบกําหนดภายในระยะเวลา 11 ปี นับจากวันที่
เริ่ มต้นสัญญา และมีอตั ราดอกเบี้ย MLR - ร้อยละ 1.50 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : MLR - ร้อยละ 1.00 ถึง MLR) และเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารมีอตั ราดอกเบี้ย MOR ต่อปี โดยเงินกูย้ ืมดังกล่าว ใช้หลักประกันเป็ นที่ดิน อาคาร คลังสิ นค้าและโอนสิ ทธิ การรับเงินตาม
สัญ ญาเช่ า คลัง สิ น ค้า ภายใต้สั ญ ญาเช่ า ระยะยาว และสิ ท ธิ ก ารเช่ า และคํ้า ประกัน โดยกรรมการผูม้ ี อ าํ นาจลงนามของบริ ษ ัท
(หมายเหตุ 14 และ 15)
กลุ่มบริ ษทั อยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของสัญญาเงินกูย้ ืมซึ่ งกําหนดให้กลุ่มบริ ษทั ต้องดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน สัดส่ วนการถือหุ ้นของ
ผูบ้ ริ หาร และเงื่อนไขอื่นๆ ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื ที่ได้กาํ หนดไว้สาํ หรับวงเงินกูย้ มื ในแต่ละสัญญา
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด/ปี
เงินสดรับจาก - เงินกูย้ มื ระยะสั้น
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
ตัดจําหน่ายส่ วนลดจากตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ มื เพื่อซื้อรถยนต์ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ทางการเงิน
เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชี
จ่ายคืน - เงินกูย้ มื ระยะสั้น
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด/ปี

4,214,103,533
1,596,120,315
1,884,960,011
365,464

2,971,176,602
2,782,386,420
-

3,963,702,420
1,596,120,315
1,606,245,169
365,464

1,936,322,453
2,692,386,420
-

8,494,799
(4,320,592)
(798,000,000)
(2,500,138,767)

3,665,619
(2,721,155)
(1,521,906,666)

8,494,799
987,000,000
(798,000,000)
(2,129,833,246)

3,665,619
247,000,000
(879,774,785)

(5,614,397)
4,395,970,366

(15,375,000)
(3,122,287)
4,214,103,533

(937,225,000)
(5,614,397)
4,291,255,524

(32,775,000)
(3,122,287)
3,963,702,420

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งในรู ปของตัว๋ แลกเงิน ซึ่ งมีมูลค่าหน้าตัว๋
เป็ นจํานวน 200 ล้านบาท และมีส่วนลดจากมูลค่าหน้าตัว๋ ซึ่งถูกหักจากเงินสดรับเป็ นจํานวน 1,699,409 บาท ซึ่งส่ วนลดมูลค่าตัว๋ แลกเงิน
จะถูกตัดจําหน่ายตลอดระยะเวลานับตั้งแต่วนั ที่ได้รับตราสารหนี้จนถึงวันครบกําหนด ตัว๋ แลกเงินมีอายุครบกําหนดในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2556
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั มีการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื ระยะสั้น และเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินจํานวน 1,596,120,315 บาท และ 1,606,245,169 บาท ตามลําดับซึ่ งมีระยะเวลาครบกําหนดในระยะเวลาภายใน 3 เดือน
ถึง 12 ปี นับแต่เดือนที่มีการเบิกรับเงินกูง้ วดแรก และมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่าง ร้อยละ 5.00 และ MLR - ร้อยละ 1.50 ถึง MLR - ร้อยละ
2.375 โดยใช้หลักประกันเป็ น ที่ดิน อาคาร คลังสิ นค้า และสิ ทธิการเช่า (หมายเหตุ 14 และ 15) รายการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ มื ดังกล่าว
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการก่อสร้างสิ นทรัพย์
31

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
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เงินกู้ยมื (ต่อ)
วงเงินกู้ยมื
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกออกมาใช้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- ครบกําหนดภายใน 1 ปี
- ครบกําหนดเกิน 1 ปี

1,516,686,368
1,516,686,368

1,859,144,282
183,000,000
2,042,144,282

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
1,485,401,210
1,485,401,210

1,549,144,282
183,000,000
1,732,144,282

วงเงินกูย้ มื ที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งปี เป็ นวงเงินกูย้ มื ของแต่ละปี ที่จะมีการทบทวนตามวาระ
ราคาตามบัญชีของเงินกูย้ มื มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

798,485,779
3,587,846,432
9,638,155
4,395,970,366

4,320,592
4,203,025,188
6,757,753
4,214,103,533

798,485,779
3,219,131,590
264,000,000
9,638,155
4,291,255,524

3,742,719,667
214,225,000
6,757,753
3,963,702,420
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
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เงินกู้ยมื (ต่อ)
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
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1,492,723,000
1,085,532,800
1,009,590,632
3,587,846,432

1,599,434,173
1,283,667,784
1,319,923,231
4,203,025,188

1,201,710,100
1,085,532,800
931,888,690
3,219,131,590

1,229,128,652
1,193,667,784
1,319,923,231
3,742,719,667

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ และหนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่
19.1 เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า
เงินประกันผลงาน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าหุน้ เงินลงทุนในบริ ษทั
(หมายเหตุ 13 และ 29.2)
อื่นๆ
รวม

1,229,252,917
171,747,709
3,679,942
4,436,526
13,186,804
-

542,944,836
65,669,892
6,314,214
7,984,731
5,775,559
16,600,000

1,083,563,479
147,442,255
12,617,232
2,853,506
12,956,849
-

450,756,016
65,669,892
11,222,409
7,082,672
3,968,314
16,600,000

1,152,717
280,259
1,423,736,874

110,094
645,399,326

1,152,717
280,259
1,260,866,297

110,094
555,409,397

33

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
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เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ และหนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่ (ต่อ)
19.2 หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
จากการจ่ายเงินปั นผล
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม
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23,508,478
12,265,553
1,385,355
37,159,386

2,635,182
439,542
3,074,724

23,508,478
11,199,606
1,218,176
35,926,260

2,633,501
193,807
2,827,308

หุ้นกู้ (สุ ทธิ)
หุน้ กูแ้ ละค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
และข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
บาท
หุน้ กู้ - ราคาตามมูลค่า
หัก ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
หุน้ กู้ (สุ ทธิ)
หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (สุ ทธิ)
รวม
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
หัก ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูต้ ดั จําหน่ายระหว่างงวด
รวม

2,700,000,000
(5,068,839)
2,694,931,161
2,694,931,161
5,110,950
(42,111)
5,068,839

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 มีมติเอกฉันท์อนุมตั ิให้ออก และเสนอขายหุน้ กูไ้ ม่เกิน 3,200
ล้านบาท โดยเป็ นหุน้ กูท้ ุกประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหรื อไม่ระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทด้อยสิ ทธิ หรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ซึ่ งอาจ
มีหรื อไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรื อไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
34

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
20

หุ้นกู้ (สุ ทธิ) (ต่อ)
ณ วัน ที่ 20 กัน ยายน พ.ศ. 2556 บริ ษ ทั ได้อ อกและเสนอขายหุ ้น กู้ช นิ ด ระบุ ชื่ อ ผูถ้ ื อ ประเภทไม่ มี ห ลัก ประกัน ไม่ ด้อ ยสิ ท ธิ
ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ และไม่สามารถไถ่ถอนก่อนครบกําหนดจํานวน 3 ชุด เป็ นจํานวนเงิน 2,700 ล้านบาท จําหน่ายแก่นกั ลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเงินที่ได้จากการออกหุน้ กูด้ งั กล่าวไปใช้
ชําระคืนหนี้เดิม ซึ่ งจะเป็ นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริ ษทั และเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับพัฒนาโครงการปั จจุบนั
และโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั หุน้ กูด้ งั กล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มีกาํ หนดชําระดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือนและชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ รายละเอียดที่สาํ คัญอื่นมีดงั นี้

ชุดที่

จํานวนหน่ วย

มูลค่ ารวม
(ล้านบาท)

1
2
3

1,630,000
500,000
570,000

1,630
500
570

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ตลอดอายุห้ ุนกู้
(ร้ อยละต่ อปี )

อายุห้ ุนกู้

วันครบกําหนดไถ่ ถอน

4.24
4.55
4.84

3 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
4 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้

20 กันยายน พ.ศ. 2559
20 กันยายน พ.ศ. 2560
20 กันยายน พ.ศ. 2561

ภายใต้ขอ้ กําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั ต้องดํารง
อัตราส่ วนทางการเงิน และมีขอ้ จํากัดในการกระทําใด ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสําคัญต่อความสามารถในการชําระ
หนี้ตามหุน้ กู้
บริ ษทั กําลังอยู่ในขั้นตอนการเข้าทําสัญญาแลกเปลี่ ยนดอกเบี้ ยกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อแลกเปลี่ ยนอัตรา
ดอกเบี้ยสําหรับหุ ้นกูช้ ุดที่ 1 จํานวนเงิน 1,630 ล้านบาท ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.24 ต่อปี ตลอดอายุหุน้ กู้ เป็ นแบบอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว MLR - ร้อยละ 3.06 ซึ่ งสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ยอ้ นหลังตั้งแต่วนั ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556
(วันที่บริ ษทั ออกและเสนอขายหุน้ กู)้ สัญญาดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอการลงนามโดยบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
บริ ษทั ยังไม่มีการบันทึ กผลกระทบจากสัญญาดังกล่าวในข้อมูลทางการเงิ นรวมและข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะบริ ษทั เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ หารได้ประเมินแล้วว่าสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลกระทบอย่างไม่เป็ นสาระสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินรวมและ
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั

35

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
21

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้เกินกว่า 12 เดือน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,782,657

4,052,624

1,782,657

-

10,048,182
11,830,839

6,514,650
10,567,274

10,048,182
11,830,839

6,514,650
6,514,650

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้เกินกว่า 12 เดือน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(6,478,094)

(139,946,478)

(5,071,307)

(569,123)

(16,116,670)
(22,594,764)

(25,548,984)
(165,495,462)

(16,097,512)
(21,168,819)

(25,548,984)
(26,118,107)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุ ทธิ)

(10,763,925)

(154,928,188)

(9,337,980)

(19,603,457)

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับงวด/ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด/ปี
(เพิม่ )/ลดในกําไรหรื อขาดทุน (หมายเหตุ 28)
(เพิ่ม)/ลดในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ราคาตามบัญชีปลายงวด/ปี

(154,928,188)
133,373,798
10,790,465
(10,763,925)

(131,852,795)
(875,927)
(22,199,466)
(154,928,188)

(19,603,457)
(544,146)
10,809,623
(9,337,980)

(4,934,713)
7,530,722
(22,199,466)
(19,603,457)

36

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
21

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาํ หรับงวด/ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
1 มกราคม
(เพิม่ )/ลดใน
(เพิม่ )/ลดใน
พ.ศ. 2556 งบกําไรขาดทุน ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บาท
บาท
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2556
บาท

8,210,805
2,111,588
244,881
10,567,274

(814,332)
1,279,325
798,572
1,263,565

-

7,396,473
3,390,913
1,043,453
11,830,839

(9,193,007)
(569,123)
(23,559,466)
(6,422,449)
(125,751,417)
(165,495,462)

9,193,007
(5,373,084)
3,552,661
(1,013,768)
125,751,417
132,110,233

10,790,465
10,790,465

(5,942,207)
(12,769,001)
(2,869,788)
(1,013,768)
(22,594,764)

ข้ อมูลทางการเงินรวม
1 มกราคม
(เพิม่ )/ลดใน
(เพิม่ )/ลดใน
พ.ศ. 2555 งบกําไรขาดทุน ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บาท
บาท
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
บาท

15,134,603
1,035,103
266,284
5,429,233
21,865,223

(6,923,798)
1,076,485
244,881
(266,284)
(5,429,233)
(11,297,949)

-

8,210,805
2,111,588
244,881
10,567,274

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าที่ภาษีกาํ หนด
(3,052,935)
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายที่หกั ได้ทางภาษี (16,570,655)
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
(1,360,000)
รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
(6,983,011)
ผลต่างชัว่ คราวจากการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม
(125,751,417)
(153,718,018)

(6,140,072)
16,001,532
560,562
10,422,022

(22,199,466)
(22,199,466)

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาวที่อายุสญ
ั ญาเกิน 3 ปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าที่ภาษีกาํ หนด
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายที่หกั ได้ทางภาษี
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
ผลต่างชัว่ คราวจากการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาวที่อายุสญ
ั ญาเกิน 3 ปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกมา
ผลต่างชัว่ คราวจากการตีราคาสิ นทรัพย์ลดลง

(9,193,007)
(569,123)
(23,559,466)
(6,422,449)
(125,751,417)
(165,495,462)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
21

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาํ หรับงวด/ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาวที่อายุสญ
ั ญาเกิน 3 ปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายที่หกั ได้ทางภาษี
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย

1 มกราคม
(เพิม่ )/ลดใน
(เพิม่ )/ลดใน
พ.ศ. 2556 งบกําไรขาดทุน ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บาท
บาท
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2556
บาท

4,158,181
2,111,588
244,881
6,514,650

3,238,292
1,279,326
798,571
5,316,189

-

7,396,473
3,390,914
1,043,452
11,830,839

(569,123)
(23,559,466)
(1,989,518)
(26,118,107)

(3,966,297)
(880,270)
(1,013,768)
(5,860,335)

10,809,623
10,809,623

(4,535,420)
(12,749,843)
(2,869,788)
(1,013,768)
(21,168,819)

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
(เพิม่ )/ลดใน
(เพิม่ )/ลดใน
1 มกราคม
พ.ศ. 2555 งบกําไรขาดทุน ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาวที่อายุสญ
ั ญาเกิน 3 ปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกมา

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายที่หกั ได้ทางภาษี
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี

1,661,264
273,543
266,284
2,201,091

2,496,917
1,838,045
244,881
(266,284)
4,313,559

-

(4,082,332)
(1,360,000)
(1,693,472)
(7,135,804)

3,513,209
(296,046)
3,217,163

(22,199,466)
(22,199,466)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
บาท
4,158,181
2,111,588
244,881
6,514,650

(569,123)
(23,559,466)
(1,989,518)
(26,118,107)

38

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
22

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ)
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ)

10,917,645
(1,279,490)
9,638,155
(4,184,847)
5,453,308

7,027,338
(269,585)
6,757,753
(4,954,930)
1,802,823

10,917,645
(1,279,490)
9,638,155
(4,184,847)
5,453,308

7,027,338
(269,585)
6,757,753
(4,954,930)
1,802,823

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าข้างต้นมีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
23

4,742,067
6,175,578
10,917,645

5,026,768
2,000,570
7,027,338

4,742,067
6,175,578
10,917,645

5,026,768
2,000,570
7,027,338

เงินมัดจําจากสั ญญาเช่ าระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงของเงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 สามารถวิเคราะห์
ได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
เงินมัดจําเพิ่มระหว่างงวด
เงินมัดจําขอคืนระหว่างงวด
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 11)
ราคาตามบัญชีปลายงวด

252,277,622
173,066,546
(22,675,112)
(113,415,585)
289,253,471

245,905,622
155,099,764
(22,675,112)
(96,864,633)
281,465,641
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
24

ทุนเรือนหุ้นและการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้น
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
การออกหุน้ เพิ่มระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
แตกหุน้ 10 บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท
การออกหุน้ เพิ่มระหว่างปี
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
การออกหุน้ เพิ่มระหว่างงวดไตรมาสที่ 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
ระหว่างงวดไตรมาสที่ 3
การออกหุน้ เพิ่มระหว่างงวดไตรมาสที่ 3
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

ทุนทีอ่ อกและ
เรียกชําระแล้ ว ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ้น
บาท

ทุนทีอ่ อกและ
เรียกชําระแล้ ว
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

17,000,000
21,059,996
38,059,996
380,599,960
129,400,040
510,000,000
102,000,000
612,000,000

17,000,000
21,059,996
38,059,996
380,599,960
129,400,040
510,000,000
101,998,983
611,998,983

170,000,000
210,599,960
380,599,960
380,599,960
129,400,040
510,000,000
102,000,000
612,000,000

170,000,000
210,599,960
380,599,960
380,599,960
129,400,040
510,000,000
101,998,983
611,998,983

1,548,743,732
1,548,743,732
1,548,743,732

(1,017)
305,999,491
917,998,474

305,993,511
917,992,494

(1,017)
305,999,491
917,998,474

305,993,511
917,992,494

1,548,743,732

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2555 มีมติเอกฉันท์ให้
- เปลี่ยนแปลงราคาหุ ้นที่ตราไว้จากหุน้ ละ 10 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยการแตกหุน้ สามัญจํานวน 38,059,996 หุ ้น
เป็ นหุน้ สามัญจํานวน 380,599,960 หุน้
- อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจํานวน 129,400,040 บาท จากทุนจดทะเบียนปั จจุบนั 380,599,960 บาท เป็ น 510,000,000 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 129,400,040 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนแปลงหุน้ และเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555
ตามหนัง สื อ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยที่ บจ. 541/2555 ลงวัน ที่ 6 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สั่งรับหุน้ สามัญของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป โดยกําหนดให้หุน้ สามัญจํานวน 510,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท รวม 510,000,000 บาท เริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
โดยจัดอยูใ่ นกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และใช้ชื่อย่อในการซื้ อขายหลักทรัพย์ว่า “WHA”
โดยหุน้ สามัญจํานวน 510,000,000 หุน้ แบ่งเป็ น
- หุน้ สามัญเดิมก่อนการเสนอขายหุน้ ใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก จํานวน 380,599,960 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
24

ทุนเรือนหุ้นและการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้น (ต่อ)
- หุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อการเสนอขายหุน้ ใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก จํานวน 129,400,040 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
โดยเสนอขายต่อประชาชน ราคาหุน้ ละ 13.25 บาท ได้ถูกซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคิดเป็ นมูลค่าการซื้ อขาย
ทั้งสิ้ น 1,714.55 ล้านบาท
นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพื่อการเสนอขายหุน้ ดังกล่าว จํานวน 36.41 ล้านบาท ได้รับรู้สุทธิจากส่ วนเกินมูลค่าหุน้
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2556 มีมติเอกฉันท์ให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีก
จํานวน 102,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นจํานวน 102,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 510,000,000 บาท เป็ น
612,000,000 บาท เพื่ อรองรั บการจ่ ายหุ ้นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ัทในอัตรา 5 หุ ้นเดิ ม ต่ อ 1 หุ ้น ใหม่ (บริ ษ ัท มี หุ้น ทั้ง สิ้ น
510,000,000 หุน้ ) ซึ่ งบริ ษทั ได้ทาํ การปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยจํานวนหุน้ ที่จ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลมี
จํานวนทั้งสิ้ น 101,998,983 หุน้ คิดเป็ นเงินจํานวน 101,998,983 บาท บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 มีมติเอกฉันท์อนุมตั ิให้
-

ลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจํานวน 1,017 บาท โดยตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจํานวน 1,017 หุน้ ซึ่ งเป็ นหุน้
ที่เหลือจากการออกหุ ้นปั นผลตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี พ.ศ. 2556 หลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว
บริ ษทั จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวนทั้งสิ้ น 611,998,983 บาท บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

-

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจํานวน 305,999,491 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นจํานวน 305,999,491 หุน้ จากทุน
จดทะเบียนเดิม 611,998,983 บาท (ทุนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจํานวน 1,017 บาท)
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 917,998,474 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ ้น
ซึ่ งบริ ษทั ได้ทาํ การปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยจํานวนหุน้ ที่จ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลมีจาํ นวนทั้งสิ้ น
305,993,511 หุ ้น คิดเป็ นเงินจํานวน 305,993,511 บาท บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
25

การจ่ ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสํ ารองตามกฎหมาย
25.1 ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด
จัดสรรเพิ่มระหว่างงวด
ไตรมาสที่ 1
ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
จัดสรรเพิม่ ระหว่างงวด
ไตรมาสที่ 2
ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
จัดสรรเพิ่มระหว่างงวด
ไตรมาสที่ 3
ยอดคงเหลือปลายงวด

-

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
บาท
-

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
บาท
-

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
บาท
-

6,400,000
6,400,000

-

6,400,000
6,400,000

-

8,600,000
15,000,000

-

8,600,000
15,000,000

-

27,000,000
42,000,000

-

27,000,000
42,000,000

-

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
ของทุนจดทะเบียน ซึ่ งสํารองตามกฎหมายนี้จะไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ทุนสํารองตามกฎหมายต้องได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรในงบการเงินรวม ได้รวม
ทุนสํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งจํานวนเงิน 9,400,000 บาท และ 6,000,000 บาท ตามลําดับ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
25

การจ่ ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสํ ารองตามกฎหมาย (ต่อ)
25.2 เงินปันผลจ่ าย
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) - บริ ษทั แม่
จากการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนิ นงานตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ ้น
เป็ นจํานวนรวม 51,000,000 บาท และมีมติให้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวน 6,400,000 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 :
ไม่มี) โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลทั้งจํานวนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็ นจํานวน 50,999,300 บาท
เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2556 มีมติเอกฉันท์ให้
•

อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี พ.ศ. 2555 อีกจํานวน 113,333,333 บาทในรู ปของหุ ้นปั นผล
และเงินสดตามรายละเอียดดังนี้
1. จ่ายเป็ นหุน้ สามัญ จํานวนไม่เกิน 102,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในอัตรา
5 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นใหม่ (บริ ษทั มีหุ้นทั้งสิ้ น 510,000,000 หุ ้น) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 510,000,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 612,000,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 102,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายหุ ้นปั นผล
0.20 บาทต่อหุน้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุน้ ปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ น
เงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท
2. จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.0222222222 บาท (บริ ษทั มีหุ้นทั้งสิ้ น 510,000,000 หุ ้น) รวมเป็ นเงินปั นผล
ทั้งสิ้ น 11,333,333 บาท

รวมข้อ 1 และ 2 เป็ นการจ่ ายปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.2222222222 บาท หรื อคิ ดเป็ นจํานวนเงิ นไม่ เกิ น 113,333,333 บาท
โดยบริ ษทั ได้ทาํ การจ่ายหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เป็ นหุน้ สามัญจํานวน 101,998,983 หุน้ มูลค่า
ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2556 เป็ นจํานวน 11,333,236 บาท
•

อนุมตั ิการให้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 8,600,000 บาท รวมทุนสํารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2556 เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 15,000,000 บาท
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
25

การจ่ ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสํ ารองตามกฎหมาย (ต่อ)
25.2 เงินปันผลจ่ าย (ต่อ)
เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 มีมติเอกฉันท์ให้
•

อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2556 เป็ นจํานวน 339,999,435 บาท ในรู ปของหุน้ ปั นผลและเงินสด ตามรายละเอียดดังนี้
1. จ่ายเป็ นหุน้ สามัญ จํานวนไม่เกิน 305,999,491 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในอัตรา
2 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่ (บริ ษทั มีหุน้ ทั้งสิ้ น 611,998,983 หุ ้น) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 611,998,983 บาท
(จํานวนหุ ้นจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจํานวน 1,017 บาท) เป็ นทุน
จดทะเบียนใหม่ 917,998,474 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิน 305,999,491 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายหุน้ ปั นผล
0.50 บาทต่อหุน้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นรายใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุ ้นปั นผลแล้วให้จ่ายปั นผลเป็ น
เงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท
2. จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.055555555555 บาท (บริ ษทั มีหุน้ ทั้งสิ้ น 611,998,983 หุน้ ) รวมเป็ นเงินปั นผล
ทั้งสิ้ น 33,999,944 บาท

รวมข้อ 1 และข้อ 2 เป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.555555555555 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 339,999,435 บาท
โดยบริ ษทั ได้ทาํ การจ่ายหุ ้นปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 305,993,511 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เป็ นจํานวน 33,999,944 บาท
•

อนุมตั ิการให้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 27,000,000 บาท รวมทุนสํารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556 เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 42,000,000 บาท

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั มีเงินปั นผลจ่ายในรู ปหุน้ ปั นผลเป็ นจํานวน 407,992,494 บาท
และมีเงินสดปั นผลจ่ายเป็ นจํานวนรวม 96,331,850 บาท
บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด - บริ ษทั ย่อย
จากการประชุมวิสามัญของผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับ
ผลการดําเนิ นงานตั้งแต่เริ่ ม 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึ งสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 สําหรั บผูถ้ ื อหุ ้นสามัญในอัตรา
11.29 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนรวม 350,000,000 บาท และมีมติให้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มอีกจํานวน 3,400,000 บาท
รวมทั้งสิ้ น 9,400,000 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : จํานวน 6,000,000 บาท) โดยบริ ษทั กําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 175,000,000 บาท และ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 175,000,000 บาท
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
26

รายได้ อนื่
รายได้อื่นสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้เงินปั นผลจากบริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย
อะไลแอนซ์ จํากัด (หมายเหตุ 29.1)
รายได้เงินปั นผลจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ฯ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการบริ หารกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ฯ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
อื่นๆ
รวม

13,707,720
2,691

9,824,590
6,213

13,707,720
2,691

9,824,590
1,271,931

2,664,307
272,855
1,202,093
17,849,666

1,689,775
241,955
11,762,533

2,664,307
272,855
1,301,720
17,949,293

1,689,775
558,746
13,345,042

รายได้อื่นสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้เงินปั นผลจากบริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย
อะไลแอนซ์ จํากัด (หมายเหตุ 29.1)
รายได้เงินปั นผลจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ฯ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการบริ หารกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ฯ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
อื่นๆ
รวม

42,383,640
4,674,365

22,535,898
226,765

349,999,973
42,383,640
4,755,813

22,535,898
3,705,968

6,954,388
1,315,692
3,018,025
58,346,110

4,409,557
3,562,375
30,734,595

6,954,388
1,234,541
3,346,945
408,675,300

4,409,557
2,489,963
33,141,386
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
27

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายที่ สําคัญสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ถูกจัดประเภทตามลักษณะดังต่อไปนี้
ซึ่งแสดงรวมไว้ในกําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
- อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
รวม

15,036,720

5,660,482

15,036,720

5,660,482

30,776,423
1,669,006
1,591,027
4,716,440
4,841,905
81,835
58,713,356

19,543,042
1,534,701
497,733
3,074,819
800,105
16,585
31,127,467

30,776,423
1,668,190
1,591,027
4,515,920
4,818,949
79,252
58,486,481

19,543,042
1,164,273
649,315
2,869,260
791,248
15,415
30,693,035

ค่าใช้จ่ายที่ สําคัญสําหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ถูกจัดประเภทตามลักษณะดังต่อไปนี้
ซึ่งแสดงรวมไว้ในกําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
- อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
รวม

34,491,357

24,630,691

34,491,357

24,630,601

82,742,988
4,388,060
4,236,541
13,832,615
7,339,063
232,037
147,262,661

44,977,040
16,383,279
2,189,799
10,048,213
2,289,173
42,537
100,560,732

82,742,988
4,380,409
4,236,541
13,118,709
7,297,351
220,514
146,487,869

44,977,040
2,785,780
1,257,260
8,366,140
2,280,316
36,062
84,333,199
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
28

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายการกระทบยอดภาษีเงินได้สาํ หรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สํ าหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั สําหรับกําไรทางภาษี
สําหรับงวด
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ภาษีเงินได้

160,878,418
(133,373,798)
27,504,620

44,763,012
(451,132)
44,311,880

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สํ าหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
38,238,345
544,146
38,782,491

35,725,653
(6,942,904)
28,782,749

ในระหว่างปี ผลของการเปลี่ ยนแปลงอัตราภาษีเงิ นได้จากร้ อยละ 23 เป็ นร้ อยละ 20 สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นหรื อ
หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และร้อยละ 20 สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มต้นหรื อหลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องได้ถูกวัดมูลค่าใหม่ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กลับรายการในระหว่างงวดวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้ถูกวัดมูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่แท้จริ งสําหรับงวดในอัตราร้อยละ 20 (วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 23)
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รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิ จการและบุ คคลที่ มีความสัม พันธ์กับบริ ษ ทั ไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อ ม โดยผ่า นกิ จการอื่ น แห่ งหนึ่ งหรื อ มากกว่าหนึ่ งแห่ ง
โดยที่บุคคลหรื อกิจการนั้นมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึง
บริ ษทั ที่ดาํ เนินธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคล
ที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการ
และพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิ จการและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั และกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันเป็ นดังต่อไปนี้
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
บริ ษทั เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จํากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ถือหุน้ โดยบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จํากัด และตระกูลอนันตประยูร ในสัดส่ วนร้อยละ 62.64 จํานวนหุน้ ที่เหลือร้อยละ 37.36
ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
บริ ษทั ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 13.2 ซึ่งบริ ษทั ได้ร่วมลงทุน มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั โดยมีกรรมการร่ วมกัน
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
29

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
29.1 รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด
- ดอกเบี้ยรับ
- รายได้จากการบริ หารบริ ษทั
- เงินปั นผลรับ
- ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
- รายได้จากการบริ หารบริ ษทั
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ค่าชดเชยผลขาดทุนจากการ
ขายอสังหาริ มทรัพย์
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ค่าเช่าสํานักงานจ่าย
- ค่าเช่ารถยนต์

-

-

30,000
1,875,263

1,265,717
90,000
-

-

-

90,000
957,186

30,000
1,610,311

-

-

2,010,592
136,069

2,038,929
-

2,010,592
136,069

87,000,000
2,038,929
-
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
29

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
29.1 รายได้ และค่ าใช้ จ่าย (ต่อ)
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด
- ดอกเบี้ยรับ
- รายได้จากการบริ หารบริ ษทั
- เงินปั นผลรับ
- ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
- รายได้จากการบริ หารบริ ษทั
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ค่าชดเชยผลขาดทุนจากการ
ขายอสังหาริ มทรัพย์
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ค่าเช่าสํานักงานจ่าย
- ค่าเช่ารถยนต์

-

-

137,578
110,000
349,999,973
8,948,998

3,528,300
270,000
-

-

-

270,000
4,542,609

130,000
3,310,365

-

-

6,031,776
428,535

1,631,815
4,296,199
-

6,031,776
428,535

87,000,000
1,450,685
4,296,199
-

29.2 ยอดค้ างชําระ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด
- เงินปั นผลค้างรับ
- ดอกเบี้ยค้างรับ
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าหุน้ เงินลงทุนในบริ ษทั
(หมายเหตุ 13 และ 19.1)

-

-

-

-

1,152,717

-

8,948,998
1,152,717

157,169,990
5,946,432
5,328,606
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
29

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
29.3 เงินให้ ก้ ยู มื แก่ บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด (บริษัทย่ อย)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดต้นงวด/ปี
เงินให้กเู้ พิ่มระหว่างงวด/ปี
เงินให้กลู้ ดระหว่างงวด/ปี

-

ยอดปลายงวด/ปี

-

74,394,004
(74,394,004)
-

59,394,004
15,000,000
74,394,004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั มี เงิ นให้กู้ยืมแก่ บริ ษทั ย่อยในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิ นจํานวน 74,394,004 บาท
โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามโดยไม่มีหลักประกัน ซึ่ งวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556
บริ ษทั ได้รับชําระเงินให้กแู้ ก่บริ ษทั ย่อยคืนทั้งจํานวนแล้ว
29.4 เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดต้นงวด/ปี
เงินกูเ้ พิ่มระหว่างงวด/ปี
เงินชําระคืนระหว่างงวด/ปี
ยอดปลายงวด/ปี

-

15,375,000
140,000,000
(155,375,000)
-

214,225,000
987,000,000
(937,225,000)
264,000,000

387,000,000
(172,775,000)
214,225,000
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
29

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
29.4 เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อยในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินซึ่ งมี
กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
บาท
อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

2.55%

264,000,000
264,000,000

5.60%
2.65%
-

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
บาท
90,000,000
124,225,000
214,225,000

29.5 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ผูบ้ ริ หารสําคัญของบริ ษทั รวมถึงกรรมการ (ไม่วา่ จะทําหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่) คณะผูบ้ ริ หารระดับสูง เลขานุการบริ ษทั
และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนที่จ่ายหรื อค้างจ่ายสําหรับผูบ้ ริ หารสําคัญ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น

17,799,000

18,801,000

17,799,000

18,801,000

29.6 เงินลงทุน
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนในบริ ษทั แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
30

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ส่ วนแบ่งกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)

173,947,419

189,093,532

560,885,471

133,060,640

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

917,998,474
0.19

685,079,982
0.28

917,998,474
0.61

685,079,982
0.19

บริ ษทั ไม่มีการออกหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างที่นาํ เสนอรายงาน ดังนั้นกําไรต่อหุ ้นปรับลดที่นาํ เสนอจึงมีจาํ นวนเท่ากับ
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักสําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้รวมหุน้ ปั นผลในอัตรา 5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่
ซึ่งได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556 และการลดทุนจดทะเบียนและ
การจ่ายหุน้ ปั นผลในอัตรา 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ซึ่งได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม
พ.ศ. 2556 ซึ่ งได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 และวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556 ตามลําดับ
(หมายเหตุ 24) เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 เรื่ องกําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุ ้นและจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักสําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้แสดงปรับใหม่อนั เป็ น
ผลมาจากการจ่ายหุ ้นปั นผลและการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นและการเปลี่ยนแปลงราคาหุ ้นที่ตราไว้จากหุ ้นละ 10 บาท
เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ของบริ ษทั ซึ่ งได้จดทะเบียนการแปลงหุ ้นกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555
(หมายเหตุ 24)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
31

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้ารวมทั้ง
สัญญาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
31.1 รายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
สัญญาก่อสร้างคลังสิ นค้า

1,422,347,943

823,059,044

1,406,663,807

823,059,044

31.2 ภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณี ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี้
กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้สําหรับสิ ทธิ การเช่ าที่ดิน ระยะเวลาของสัญญาเช่ าอยู่ระหว่าง
29 ถึง 30 ปี และสัญญาเช่าส่ วนใหญ่สามารถต่ออายุการเช่าได้โดยอัตราค่าเช่าใหม่เป็ นไปตามอัตราตลาด
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

23,375,340
96,920,937
753,530,683
873,826,960

18,324,540
75,952,706
585,398,738
679,675,984

22,625,340
93,658,437
732,605,683
848,889,460

17,574,540
72,802,706
563,798,738
654,175,984

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายเงินมัดจําที่ดินสําหรับโครงการในอนาคตเป็ นจํานวน 279,449,911 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 56,074,019 บาท) (หมายเหตุ 17)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
32

สิ ทธิประโยชน์ จากคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงาน อุตสาหกรรม
และ/หรื อคลังสิ นค้า จํานวน 1 โครงการ (3 โรงงาน) ซึ่ งตั้งอยู่ในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1822(2)/2553 และกิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงาน อุตสาหกรรมและ/หรื อคลังสิ นค้า จํานวน 1 โครงการ
ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตอุตสาหกรรมของบริ ษทั เหมราช สระบุรีที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 2815(2)/2555
ในฐานะที่เป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน

33

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในรายงานข้ อมูลทางการเงิน
ณ วัน ที่ 16 ตุ ล าคม พ.ศ. 2556 บริ ษ ทั ดับ บลิ ว เอชเอ คอร์ ป อเรชั่น จํา กัด (มหาชน) จํา กัด ได้ร่ ว มทุ น กับ กลุ่ มเคพี เ อ็น จัด ตั้ง
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จํากัด เพื่อดําเนิ นโครงการอาคารคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้าระดับพรี เมี่ยม โดยมี
ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริ ษทั ถือหุ ้นจํานวน 6,497 หุ ้น
คิดเป็ นอัตราส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 64.97 ซึ่งได้มีการเรี ยกชําระแล้วร้อยละ 25 ของมูลค่าหุน้ รวมมูลค่า 162,425 บาท

34

ข้ อมูลเพิม่ เติม
เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 มีมติเอกฉันท์ให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยขายอสังหาริ มทรัพย์
เพื่ อ การลงทุ น ให้กับ กองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า ดับ บลิ ว เอชเอ พรี เ มี่ ย ม แฟคทอรี่ แอนด์แ วร์ เ ฮ้า ส์ ฟั น ด์
โดยประกอบด้วยอาคารคลังสิ นค้าและอาคารสํานักงานพร้อมที่ดินในโครงการ WHA Mega Logistic Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19)
โครงการ DSG Phase1 และ Phase2 โครงการ 3M Phase2 โครงการ WHA Mega Logistic Center (พานทอง ชลบุรี) และระบบปรับ
อากาศโครงการ Healthcare โดยมีการกําหนดการซื้ อขายในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และโครงการ Ducati Phase2 ในวันที่
20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมี มูลค่าการซื้ อขายรวมจํานวน 6 โครงการ เป็ นจํานวนเงิ นไม่ต่ าํ กว่า 4,400,000,000 บาท ในการ
ดําเนินการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าว บริ ษทั ได้เสนอราคาขายสิ นทรัพย์ โดยกําหนดราคาขายรวมเพื่อให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขการรับซื้อทรัพย์สินที่กองทุนยินดีรับซื้อ
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