บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ของ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และของเฉพาะบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดง
การเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใ ช่ เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ในการแสดงความเห็ น ต่ อ ประสิ ท ธิ ผลของการควบคุ มภายในของกิ จ การ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั
ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํา กัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อโนทัย ลีกิจวัฒนะ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษทั

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

319,822,524

978,730,150

29,327,635

298,692,401

971,419,277

24,078,306

เงินลงทุนชัว่ คราว

9

663,495,683

116,668,156

144,902

138,787

116,668,156

144,902

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

10.1

48,252,871

20,688,689

10,297,819

66,532,998

176,326,226

10,093,220

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหน่วยลงทุน

10.2

-

252,400,000

-

-

252,400,000

-

35.3

-

-

-

74,394,004

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

-

63,152,578

135,372,910

9,866,510

63,152,578

96,900,009

9,866,510

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11

12,025,981

65,099,212

50,032,892

11,379,971

57,286,803

45,587,660

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

12

2,225,070,960

1,861,574,593

1,522,360,716

2,225,070,960

247,603,869

531,920,822

3,331,820,597

3,430,533,710

1,622,030,474

2,664,967,695

1,992,998,344

621,691,420

1,387,461,150

653,188,000

176,800,000

1,387,461,150

653,188,000

176,800,000

898,276,917

898,276,917

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

13

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

14

-

-

-

898,276,917

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า

14

13,021,557

-

-

14,279,293

-

-

-

-

-

-

-

59,394,004

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)

15

6,167,212,947

3,936,608,433

3,127,363,447

6,167,212,947

3,754,492,436

1,567,443,379

สิ ทธิการเช่า (สุทธิ)

16

63,953,042

164,973,264

197,546,236

63,953,042

164,973,264

149,596,394

19,819,925

16,506,074

3,708,810

19,819,925

16,506,074

3,708,810

รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี (สุทธิ)
ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

17

43,441,896

26,229,453

14,999,044

43,441,884

26,221,712

14,953,962

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)

22

9,339,527

-

-

9,542,177

-

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ )

18

12,786,991

69,473,372

45,552,001

12,786,991

69,473,372

38,127,110

7,717,037,035

4,866,978,596

3,565,969,538

8,616,774,326

5,583,131,775

2,908,300,576

11,048,857,632

8,297,512,306

5,188,000,012 11,281,742,021

7,576,130,119

3,529,991,996

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 14 ถึง 87 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

19

198,688,257

4,320,592

7,041,747

198,688,257

-

-

20

1,123,148,689

645,399,326

749,097,705

1,084,994,956

555,409,397

690,974,721

- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

19

87,000,000

981,128,652

594,078,801

87,000,000

981,128,652

525,739,504

- หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)

23

4,150,812

4,954,930

2,272,974

4,150,812

4,954,930

2,272,974

35.4

-

-

15,375,000

554,000,000

214,225,000

-

21,337,045

51,298,089

54,146,922

21,289,784

18,661,205

6,440,026

241,728,373

7,488,555

5,416,566

98,366,209

4,374,861

-

หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี ของ

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย

12

832,202,962

688,228,121

1,142,046,880

832,202,962

256,621,195

467,592,703

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

24.1

21,496,797

3,074,724

2,023,143

20,855,384

2,827,308

1,278,709

2,529,752,935

2,385,892,989

2,571,499,738

2,901,548,364

2,038,202,548

1,694,298,637

2,603,591,015

1,336,169,309

1,501,917,490

2,513,591,015

966,049,824

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)

19

1,501,917,490

หุน้ กู้ (สุทธิ)

21

2,695,283,363

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)

23

เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว

25

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)

22

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

24.2

8,376,294

1,405,157

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

24.2

3,994,988

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

-

-

4,454,971

1,802,823

3,941,448

151,284,564

252,277,622

232,159,603

154,928,188

131,852,795

2,695,283,363

-

-

4,454,971

1,802,823

3,941,448

151,284,564

245,905,622

183,573,626

-

19,603,457

4,934,713

-

8,376,294

1,405,157

-

10,557,939

4,678,847

3,994,988

10,557,939

1,367,714

4,365,311,670

3,024,562,744

1,708,802,002

4,365,311,670

2,792,866,013

1,159,867,325

6,895,064,605

5,410,455,733

4,280,301,740

7,266,860,034

4,831,068,561

2,854,165,962

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 14 ถึง 87 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษทั

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้

26

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

หุน้ สามัญ 38,059,996 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท

510,000,000
380,599,960

380,599,960

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

917,992,494

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

-

หุน้ สามัญ 38,059,996 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท

-

510,000,000
-

-

917,992,494

-

-

380,599,960

-

510,000,000
-

380,599,960

ส่วนเกินทุนจากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
ด้วยการแลกหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

26

172,861,100

172,861,100

1,548,743,732

1,548,743,732

172,861,100

202,175,962

202,175,962

-

1,548,743,732

1,548,743,732

-

42,000,000

202,175,962
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย

27.1

ยังไม่จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

28

42,000,000

-

-

-

1,478,347,942

561,213,877

348,797,212

1,310,932,638

389,904,000

87,610,112

(6,152,241)

94,237,864

5,440,000

(6,962,839)

94,237,864

5,440,000

4,153,793,027

2,887,056,573

907,698,272

4,014,881,987

2,745,061,558

675,826,034

-

-

4,153,793,027

2,887,056,573

11,048,857,632

8,297,512,306

907,698,272

-

-

-

4,014,881,987

2,745,061,558

675,826,034

5,188,000,012 11,281,742,021

7,576,130,119

3,529,991,996

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 14 ถึง 87 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

บาท

บาท

บาท

บาท

500,496,474
6,584,951,433
(178,989,386)
(4,961,775,351)

359,926,480
1,808,853,629
(125,999,991)
(1,617,097,087)

465,609,208
3,591,900,805
(177,264,930)
(2,383,204,619)

216,866,870
874,428,972
(100,138,859)
(689,036,070)

1,944,683,170

425,683,031

1,497,040,464

302,120,913

83,521,216
(131,759,063)
(182,867,515)
(1,257,736)

44,653,840
(68,064,711)
(149,300,933)
-

452,373,981
(127,358,835)
(190,642,932)
-

206,033,510
(66,135,178)
(120,447,991)
-

1,712,320,072
(248,861,663)

252,971,227
(40,554,562)

1,631,412,678
(164,059,696)

321,571,254
(19,277,366)

กําไรสํ าหรับปี

1,463,458,409

212,416,665

1,467,352,982

302,293,888

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ :
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย - สุ ทธิจากภาษี

(100,390,105)

88,797,864

(101,200,703)

88,797,864

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
- สุ ทธิจากภาษี

(100,390,105)

88,797,864

(101,200,703)

88,797,864

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

1,363,068,304

301,214,529

1,366,152,279

391,091,752

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

1,463,458,409
-

212,416,665
-

1,467,352,982
-

302,293,888
-

กําไรสํ าหรับปี

1,463,458,409

212,416,665

1,467,352,982

302,293,888

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

1,363,068,304
-

301,214,529
-

1,366,152,279
-

391,091,752
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

1,363,068,304

301,214,529

1,366,152,279

391,091,752

1.59

0.30

1.60

0.42

หมายเหตุ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

12, 15

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่ วมค้า
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กําไรต่ อหุ้นส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

29
30

32

33

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 14 ถึง 87 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบการเงินรวม (บาท)
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ ประกอบอืน่ ของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
ทุนจดทะเบียน

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 (ก่ อนปรับปรุง)
รายการปรับปรุ งจากการปฏิบตั ิตามนโยบายบัญชีใหม่

4

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 (หลังปรับปรุง)

จัดสรรแล้ ว -

กําไร(ขาดทุน)จาก

รวมส่ วน

การวัดมูลค่ าเงินลงทุน

ของผู้ถือหุ้น

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย

บริษัทใหญ่

รวม

ส่ วนเกิน

ส่ วนเกินทุน

ทุนสํ ารองตาม

เต็มมูลค่ าแล้ ว มูลค่ าหุ้นสามัญ

จากการแลกหุ้น

กฎหมาย

ที่ออกและชําระ

กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ -

380,599,960

-

172,861,100

-

479,290,007

6,800,000

1,039,551,067

1,039,551,067

-

-

-

-

(130,492,795)

(1,360,000)

(131,852,795)

(131,852,795)

380,599,960

-

172,861,100

-

348,797,212

5,440,000

907,698,272

907,698,272

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

212,416,665

88,797,864

301,214,529

301,214,529

-

-

-

-

-

129,400,040

129,400,040

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี พ.ศ. 2555
ทุนสํารองตามกฎหมาย

27.1

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
การเพิ่มหุน้ สามัญ

26

129,400,040

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

26

-

1,548,743,732

-

-

-

-

1,548,743,732

1,548,743,732

510,000,000

1,548,743,732

172,861,100

-

561,213,877

94,237,864

2,887,056,573

2,887,056,573

ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 14 ถึง 87 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบการเงินรวม (บาท)
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ ประกอบอืน่ ของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
ทุนจดทะเบียน

หมายเหตุ

รายการปรับปรุ งจากการปฏิบตั ิตามนโยบายบัญชีใหม่

4

รวมส่ วน

การวัดมูลค่ าเงินลงทุน

ของผู้ถือหุ้น

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย

บริษัทใหญ่

รวม

ทุนสํ ารองตาม

เต็มมูลค่ าแล้ ว มูลค่ าหุ้นสามัญ

จากการแลกหุ้น

กฎหมาย

1,548,743,732

510,000,000

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (หลังปรับปรุง)

กําไร(ขาดทุน)จาก

ส่ วนเกินทุน

510,000,000

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ก่ อนปรับปรุง)

จัดสรรแล้ ว ส่ วนเกิน

ที่ออกและชําระ

1,548,743,732

กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ -

172,861,100

-

692,582,600

117,797,330

3,041,984,762

3,041,984,762

-

-

(131,368,723)

(23,559,466)

(154,928,189)

(154,928,189)

172,861,100

-

561,213,877

94,237,864

2,887,056,573

2,887,056,573

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี พ.ศ. 2556
ทุนสํารองตามกฏหมาย

27.1

-

-

-

42,000,000

(42,000,000)

-

-

-

-

-

-

1,463,458,409

(100,390,105)

1,363,068,304

26, 27.2

407,992,494

-

-

-

(407,992,494)

-

-

-

27.2

-

-

-

-

(96,331,850)

-

(96,331,850)

(96,331,850)

172,861,100

42,000,000

1,478,347,942

(6,152,241)

4,153,793,027

4,153,793,027

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญใหม่เพื่อจ่ายหุน้ ปั นผล
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

917,992,494

1,548,743,732

1,363,068,304

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 14 ถึง 87 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบการเงินเฉพาะบริษทั (บาท)
องค์ ประกอบอืน่ ของ
ทุนจดทะเบียน
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 (ก่ อนปรับปรุ ง)
รายการปรับปรุ งจากการปฏิบตั ิตามนโยบายบัญชีใหม่

4

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 (หลังปรับปรุ ง)

ทีอ่ อกและชําระ

ส่ วนเกิน

ส่ วนเกินทุน

เต็มมูลค่ าแล้ ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

จากการแลกหุ้น

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว ทุนสํ ารองตาม
กฏหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย

รวม

380,599,960

-

202,175,962

-

91,184,825

6,800,000

680,760,747

-

-

-

-

(3,574,713)

(1,360,000)

(4,934,713)

380,599,960

-

202,175,962

-

87,610,112

5,440,000

675,826,034

-

-

-

-

302,293,888

88,797,864

391,091,752

-

-

-

-

-

129,400,040

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี พ.ศ. 2555
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การเพิ่มหุน้ สามัญ

26

129,400,040

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

26

-

1,548,743,732

-

-

-

-

1,548,743,732

510,000,000

1,548,743,732

202,175,962

-

389,904,000

94,237,864

2,745,061,558

ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 14 ถึง 87 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบการเงินเฉพาะบริษทั (บาท)
องค์ ประกอบอืน่ ของ

กําไรสะสม
ทุนจดทะเบียน
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ก่ อนปรับปรุ ง)
รายการปรับปรุ งจากการปฏิบตั ิตามนโยบายบัญชีใหม่

4

กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ -

ทุนสํ ารองตาม

กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ า

ส่ วนเกิน

ส่ วนเกินทุน

เต็มมูลค่ าแล้ ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

จากการแลกหุ้น

510,000,000

1,548,743,732

202,175,962

-

-

510,000,000

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (หลังปรับปรุ ง)

จัดสรรแล้ ว -

ทีอ่ อกและชําระ

-

1,548,743,732

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

กฏหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย

รวม

385,947,991

117,797,330

2,764,665,015

-

3,956,009

(23,559,466)

(19,603,457)

202,175,962

-

389,904,000

94,237,864

2,745,061,558

-

-

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี พ.ศ. 2556
ทุนสํารองตามกฏหมาย

27.1

-

-

-

42,000,000

(42,000,000)

-

-

-

-

1,467,352,982

26, 27.2

407,992,494

-

-

-

(407,992,494)

-

-

27.2

-

-

-

-

(96,331,850)

-

(96,331,850)

202,175,962

42,000,000

1,310,932,638

(6,962,839)

4,014,881,987

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญใหม่เพื่อจ่ายหุน้ ปั นผล
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

917,992,494

1,548,743,732

(101,200,703)

1,366,152,279

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 14 ถึง 87 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

บาท

บาท

บาท

บาท

1,712,320,072

252,971,227

1,631,412,678

321,571,254

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา - อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

15

125,758,382

94,021,324

125,758,382

72,342,863

ค่าเสื่ อมราคา - ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์

17

6,548,864

4,080,549

6,541,135

4,050,373

ค่าตัดจําหน่าย

16

5,136,079

6,489,262

5,136,079

5,375,194

(1,623,176,082)

(191,756,541)

(1,208,696,186)

(185,392,902)

2,463,758

(11,243)

2,463,758

(3,108)

(4,214,109)

(1,659,909)

(3,870,459)

(1,659,909)

(14,897,322)

(24,534,428)

(14,897,322)

(13,222,773)

กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว

29

รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

24.2

6,971,137

1,405,157

6,971,137

1,405,157

ดอกเบี้ยรับ

29

(7,754,315)

(2,367,076)

(7,761,493)

(7,101,438)

เงินปันผลรับ

29

(56,721,600)

(32,280,178)

(406,721,573)

(189,450,168)

ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย

30

182,867,515

149,300,933

190,642,932

120,447,991

1,257,736

-

-

-

149,084

-

ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่ วมค้า
ขาดทุนจากการยกเลิกเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า

14.2

149,084

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้อและการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย)
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

(28,879,841)

(12,488,987)

(54,638,853)

(6,364,342)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

53,073,231

(12,224,380)

45,906,832

(11,699,143)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(6,680,634)

(7,022,557)

(6,479,457)

(7,718,762)

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

173,067,411

(22,623,996)

141,619,322

(14,750,892)

ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า

(29,961,044)

(2,848,833)

2,628,579

12,221,179

18,422,073

1,098,507

18,028,076

1,548,600

(43,882,049)

(52,567,051)

11,075,928

41,536,506

953,899

9,190,225

953,899

9,190,225

472,822,245

156,172,005

486,222,478

152,325,905

9,239,597

881,794

15,193,207

819,364

เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย

(164,308,287)

(221,909,100)

(152,892,531)

(152,277,027)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(104,100,826)

(24,910,050)

(44,724,682)

(14,001,537)

213,652,729

(89,765,351)

303,798,472

(13,133,295)

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 14 ถึง 87 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

(4,340,000,000)

(1,660,000,000)

(3,454,000,000)

(1,660,000,000)

3,798,400,002

1,545,145,985

3,574,400,001

1,545,145,985

(608,374,200)

(365,400,000)

(608,374,200)

(365,400,000)

(17,730,266)

(11,685,192)

(17,730,266)

(11,685,192)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว

9

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

10.2, 13

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์

-

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินมัดจําจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน

(6,856,875,581)
18, 36.2

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็ นต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(เงินให้กยู้ มื แก่)รับชําระคืนจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(56,431,555)
35.3

เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิจากภาษี)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ ทธิการเช่า

16

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหน่วยลงทุน

-

เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(2,740,007,812)
(56,074,019)
(37,771,956)

(6,134,067,356)
-

35,795
(2,613,699,312)
(56,074,019)

(52,497,334)

(36,726,168)

74,394,004

(15,000,000)

1,684,793,167

3,463,778,532

709,307,543

(56,243,364)

(20,752,064)

(56,243,364)

(20,752,064)

-

-

-

6,342,451,050
(14,598,000)
10.2

51,095

(252,400,000)

(14,598,000)
-

(252,400,000)

56,721,600

35,863,578

563,891,563

35,863,578

(1,752,680,314)

(1,878,237,218)

(2,661,046,420)

(2,741,383,854)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้น

19

2,202,831,743

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว

19

2,541,821,169

จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้น

19

(2,006,193,925)

จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว

19

(4,445,928,867)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - หุน้ สามัญ

26

-

129,400,040

-

129,400,040

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

26

-

1,585,150,490

-

1,585,150,490

เงินสดจ่ายเพื่อดําเนินการเสนอขายหุน้

26

-

(36,406,758)

-

(36,406,758)

จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน

23

(6,646,769)

(3,122,287)

(6,646,769)

(3,122,287)

เงินสดรับเงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

35.4

-

140,000,000

1,277,000,000

387,000,000

เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

35.4

-

(155,375,000)

(937,225,000)

(172,775,000)

เงินสดรับจากหุน้ กู้

21

2,700,000,000

-

2,700,000,000

-

ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กู้

21

(5,110,950)

-

(5,110,950)

-

เงินปันผลจ่าย

27.2

(96,331,850)

-

(96,331,850)

-

2,782,386,420
(1,521,906,666)

2,202,831,743
2,231,821,169
(2,006,193,925)
(3,675,623,346)

2,692,386,420
(879,774,785)

884,440,551

2,920,126,239

1,684,521,072

3,701,858,120

(654,587,034)

952,123,670

(672,726,876)

947,340,971

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

974,409,558

22,285,888

971,419,277

24,078,306

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

319,822,524

974,409,558

298,692,401

971,419,277

319,822,524

978,730,150

298,692,401

971,419,277

-

(4,320,592)

-

-

319,822,524

974,409,558

298,692,401

971,419,277

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวดประกอบด้ วย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 14 ถึง 87 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

บาท

บาท

บาท

บาท

819,164,815

542,944,836

803,784,535

450,756,016

8,494,799

3,665,619

8,494,799

3,665,619

407,992,494

-

407,992,494

-

รายการที่มิใช่ เงินสด
การเพิ่มขึ้นของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
- เจ้าหนี้ การค้า
การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์จากสัญญาเช่าการเงิน
ออกหุน้ สามัญใหม่เพื่อจ่ายหุน้ ปันผล

23
26, 27.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 14 ถึง 87 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 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 ยนแปลงสภาพเป็ 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
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
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญซึ่งใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่ า ด้ว ยการจัด ทํา และนํา เสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ไปถือปฏิบตั ิ และ
ต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สําคัญ
ต่องบการเงินรวมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุ งซึ่ งมีผลบังคับใช้
สําหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8

เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 กําหนดให้กิจการต้องรั บรู้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สําหรั บปี ซึ่ งประกอบไปด้วยภาษีเงิ นได้
ปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นโยบายการบัญชี ใหม่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 2.26 และผลกระทบที่เป็ น
สาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 4
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรั บปรุ ง 2552) การเปลี่ ยนแปลงของมาตรฐานฉบับนี้ ที่มีผลกระทบต่ อกลุ่ มบริ ษทั คื อ
เรื่ อง การพิจารณาสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดําเนินงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักซึ่งกิจการดําเนินอยู่ กลุ่มบริ ษทั ได้
พิจารณาและได้ขอ้ สรุ ปว่าสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั เป็ นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 21 จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ หนี้ สินและกําไรสะสมของกลุ่มบริ ษทั นโยบายการบัญชี เพิ่มใหม่ได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 2.4
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 กําหนดการนําเสนอส่ วนงานดําเนิ นงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานนําเสนอ
ให้แก่ ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน นโยบายการบัญชี ใหม่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 2.27 ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบเพียงการเปิ ดเผยข้อมูลเท่านั้น
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งดังกล่าวและเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) มีการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นสําหรับลักษณะการแปลงสภาพที่การตัดสิ นใจ
เป็ นของผูถ้ ือตราสารไม่มีผลกระทบกับการจัดประเภทของหนี้ สินสําหรับเครื่ องมือทางการเงินที่แปลงสภาพได้ นอกจากนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ยังได้อธิ บายส่ วนประกอบของส่ วนของเจ้าของว่ากิจการอาจแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ แต่ละรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของหรื อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อย่างใดอย่างหนึ่ งได้ ผูบ้ ริ หารของกลุ่ มบริ ษทั ประเมิ นแล้วว่าการปรั บปรุ งมาตรฐานดังกล่ าวไม่ ส่งผลกระทบกับการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน จะต้อง
ส่ งผลให้เกิ ดการรั บรู้ สินทรั พย์ในงบแสดงฐานะการเงิ นเท่ านั้นจึ งสามารถจัดประเภทเป็ นกิ จกรรมลงทุ น ผูบ้ ริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการปรับปรุ งเพิ่มเติมข้อยกเว้นของหลักการที่มีอยูส่ าํ หรับการวัดมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึ่ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ฉบับที่ ใช้อยู่ในปั จจุบนั กําหนดให้กิจการวัดค่าภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยขึ้นกับการคาดการณ์ของกิ จการเกี่ ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์จากการใช้หรื อจากการขาย การปรับปรุ งมาตรฐานฉบับนี้ได้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานว่า
ราคาตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมคาดว่าจะได้รับคืนโดยการขาย นอกจากนี้
ได้มีการรวมการตีความฉบับที่ 21 เรื่ องภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
เป็ นส่ วนของมาตรฐานฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุ ง 2555) ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการตัดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับการเช่าที่ดินซึ่ งมีอายุการใช้งานไม่จาํ กัด
ให้เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน มาตรฐานได้มีการแก้ไขโดยมีการทําให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและอาคารโดยจะต้อง
มีการพิจารณาแยกจากกันว่า ควรจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อสัญญาเช่าดําเนินงานโดยใช้หลักการทัว่ ไปที่กล่าวใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ
การดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555) ได้ตดั ภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 ออก
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการตัดข้อความในส่ วนของการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 19 ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ออก ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ผลสะสมของผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ ยนรอการตัดบัญชี ที่เกี่ ยวกับการจําหน่ ายหรื อการจําหน่ ายบางส่ วนของหน่ วยงานในต่างประเทศ วิธีการ
ทางบัญชีดงั กล่าวต้องใช้วิธีการปรับไปข้างหน้าซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาที่มีวนั เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมิ นแล้วว่าการปรั บปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ ส่งผลกระทบกับการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการยกเลิกการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลโดย
ยกเลิกการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสําหรับรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
นอกจากนี้ได้มีการกําหนดคํานิ ยามของกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลให้ง่ายและชัดเจนขึ้น ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมิน
แล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นสําหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี จากวิธี
ส่ วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชีกาํ หนดให้มีการปรับปรุ งโดยวิธียอ้ นหลัง กรณี
ที่กิจการสูญเสี ยการควบคุมร่ วมได้เสี ยในบริ ษทั ดังกล่าวที่คงเหลืออยูต่ อ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม การปรับปรุ งเรื่ องนี้ตอ้ งใช้วิธี
ปรับไปข้างหน้าซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวนั เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการเน้นหลักการของการเปิ ดเผยที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั สําหรับ เหตุการณ์และ
รายการที่มีสาระสําคัญ มีการเพิ่มเติมข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมการเปิ ดเผยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม (ถ้าหากมีสาระสําคัญ) และต้องมีการปรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็ นปั จจุบนั จากข้อมูลล่าสุ ดของรายงานประจําปี
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายการปั นส่ วนค่าความนิยมให้หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
จะต้องไม่เกินกว่าส่ วนงานดําเนิ นงานก่อนการรวมส่ วนงาน ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนิ นงาน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้จากการ
รวมธุรกิจอาจต้องมีการแบ่งแยกได้ แต่จะรวมได้เฉพาะกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่สามารถระบุได้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ในกรณี ดัง กล่ า วสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนต้อ งรั บรู้ แ ยกต่ า งหากจากค่ า ความนิ ยมแต่ ส ามารถรวมกับ สิ น ทรั พย์ห รื อ หนี้ สิ น
ที่ เกี่ ย วข้อ งได้ สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนอาจรั บ รู้ ร วมกัน เป็ นสิ น ทรั พ ย์ชุ ด เดี ยวโดยที่ สิ น ทรั พ ย์แ ต่ ล ะรายการมี อ ายุก ารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
กับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555) ได้แก้ไขการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ให้ทางเลือกในการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมโดยวัดจากมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ
ของผูถ้ ูกซื้อ จะทําได้กต็ ่อเมื่อตราสารนั้นแสดงถึงส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของปั จจุบนั และทําให้ผถู้ ือมีสิทธิได้รับส่ วนแบ่ง
ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการตามสัดส่ วนที่ลงทุนในกรณี ที่มีการชําระบัญชี สําหรับองค์ประกอบอื่นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกําหนดให้ใช้เกณฑ์อื่นในการ
วัดมูลค่า แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะนํามาใช้กบั รายการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ท้ งั หมดซึ่งเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการรวมธุรกิจ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการ
ปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
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มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง2555) ได้มีการกําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก การเปิ ดเผยข้อมูลโดยมาตรฐานฉบับอื่นมิตอ้ งนํามาปฏิบตั ิใช้ยกเว้นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมีการกําหนดให้เปิ ดเผย ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
กับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง2555) มีการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นว่ากิจการจะเปิ ดเผยการวัดมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ของแต่ละส่ วนงานเมื่อมีการรายงานการวัดมูลค่านั้นให้ผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน ผูบ้ ริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
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 และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบของกฎหมาย
ตามสัญญาเช่า
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีดงั กล่าว และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 กําหนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี สําหรับหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้ สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรื อจํานวนของ
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซึ่ งนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดว่าห้ามกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ที่เคยรับรู้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
กับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 กําหนดแนวปฏิบตั ิในการบันทึกการจ่ายสิ นทรัพย์นอกเหนื อจาก
เงินสดเป็ นเงินปั นผลให้แก่เจ้าของที่ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นลักษณะที่เป็ นเจ้าของ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กล่าวถึงการกําหนดเวลารับรู้เงินปั นผลค้างจ่าย การวัดมูลค่าเงินปั นผลค้างจ่ายและการบัญชีสําหรับผลต่างระหว่างมูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของเงินปั นผลค้างจ่ายเมื่อกิจการชําระเงินปั นผลค้างจ่าย ผูบ้ ริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 กําหนดวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี ในการรับรู้ สิ่งจูงใจที่ผูใ้ ห้เช่ าให้แก่ผูเ้ ช่ าสําหรับ
สัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมิ นแล้วว่าการปรั บปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 กําหนดแนวทางในประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฏหมายระหว่าง
กิจการกับผูล้ งทุน ว่ารายการดังกล่าวมีความเชื่ อมโยงกัน ควรบันทึกเป็ นรายการเดี ยวกันและเข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่ า
ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ องสัญญาเช่า หรื อไม่ โดยกําหนดให้วิธีปฏิบตั ิทางบัญชี จะต้องสะท้อนถึงเนื้ อหา
สาระของสัญญา ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงาน
ของกลุ่มบริ ษทั
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
และไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

2.3

เรื่ อง สัญญาประกันภัย

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
(ก)

บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการที่บริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และโดยทัว่ ไปแล้วบริ ษทั
จะถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ในการประเมินว่าบริ ษทั มีการควบคุมบริ ษทั อื่นหรื อไม่ บริ ษทั ต้องพิจารณา
ถึงการมีอยูแ่ ละผลกระทบจากสิ ทธิในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิน้ นั ในปั จจุบนั รวมถึงสิ ทธิ
ในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ซ่ ึ งบริ ษทั อื่นถืออยูด่ ว้ ย บริ ษทั รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่
วันที่บริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวม
นับจากวันที่บริ ษทั สูญเสี ยอํานาจควบคุม
บริ ษทั บันทึ กบัญชี การรวมธุ รกิ จโดยใช้วิธีการซื้ อ สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้สําหรั บการซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้องวัดด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู้ ้ื อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั
รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อจะรับรู้เป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้ สิน และหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้น
ในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ ในการรวมธุ รกิจแต่ละครั้ง บริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํา นาจควบคุ ม ในผูถ้ ู ก ซื้ อ ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธรรม หรื อ มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์สุท ธิ ที่ ร ะบุ ไ ด้ข องผูถ้ ู ก ซื้ อ ตามสัด ส่ ว น
ของหุน้ ที่ถือ
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยจะบัน ทึ ก บัญ ชี ด้ว ยราคาทุ น หั ก ค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า ต้น ทุ น จะมี ก ารปรั บ เพื่ อ สะท้อ น
การเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่ วนแบ่งต้นทุนทางตรง
กรณี ที่มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ
วันซื้ อธุ รกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผูซ้ ้ื อถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิ จ มากกว่ามูลค่าสุ ทธิ
ณ วันที่ ซ้ื อ ของสิ น ทรั พย์ที่ ได้มาที่ ระบุ ไ ด้แ ละหนี้ สิ นที่ รับมา ผูซ้ ้ื อต้อ งรั บรู้ ค่าความนิ ยม หากมู ลค่า ของมู ลค่ า
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจของ
ส่ ว นได้เสี ย ในส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น ของผูถ้ ู ก ซื้ อ ที่ ผูซ้ ้ื อ ถื อ อยู่ก่ อ นการรวมธุ ร กิ จ น้อ ยกว่า มู ล ค่ า ราคายุติ ธ รรมของ
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อย เนื่องจากมีการต่อรองราคาซื้อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรหรื อขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่าง
กลุ่มบริ ษทั นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
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(ข)

รายการกับส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั สําหรับ
การซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้และหุ ้นที่ได้มาของมูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์สุทธิของหุน้ ที่ซ้ือมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และกําไรหรื อขาดทุนจากการขาย
ในส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมื่อบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมหรื อมีอิทธิ พลมีนัยสําคัญ ส่ วนได้เสี ยในหุ ้นที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้ราคา
ยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็ นมูลค่าตามบัญชีเริ่ มแรก
ของมูลค่าของเงินลงทุนที่เหลือของบริ ษทั ร่ วม กิจการร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรู้
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกําไรหรื อขาดทุนเสมื อนมี การขายสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน
ที่เกี่ยวข้อง

(ค)

กิจการร่ วมค้ า
กิจการร่ วมค้าคือการประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของบุคคลหรื อกิจการตั้งแต่สองรายขึ้นไปโดยให้มีการควบคุมร่ วมกัน
ตามที่ตกลงไว้ในสัญญา การควบคุมร่ วมดํารงอยู่ต่อเมื่อการตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์ทางการเงินและการดําเนิ นงาน
ในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจต้องได้รับความเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากผูร้ ่ วมค้าซึ่งมีส่วนร่ วมในการควบคุม
เงิ นลงทุนในกิ จการร่ วมค้าแสดงในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั โดยใช้วิธีส่วนได้ส่วนเสี ยและ
วิธีราคาทุนตามลําดับ
รายชื่อของกิจการร่ วมค้า และส่ วนผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจําหน่ายกิจการร่ วมค้าออกไปได้เปิ ดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14.2

2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
(ก)

สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที่ ร วมในงบการเงิ น ของแต่ ล ะบริ ษ ัท ในกลุ่ ม บริ ษ ัท ถู ก วัด มู ล ค่ า โดยใช้ส กุ ล เงิ น ของสภาพแวดล้อ ม
ทางเศรษฐกิ จหลักที่บริ ษทั ดําเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท
ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ (ต่อ)
(ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิ ด รายการหรื อ วัน ที่ ตี ร าคาหากรายการนั้น ถู ก วัด มู ล ค่ า ใหม่ และแปลงค่ า สิ น ทรั พ ย์ห นี้ สิ น ที่ เ ป็ นตัว เงิ น ตรา
ต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกําไรและรายการขาดทุน
ที่เกิ ดจากการรั บหรื อจ่ายชําระที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ และที่เกิ ดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ น
ตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้รายการกําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้
กําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด
ของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย

2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะบริ ษทั เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดรวมถึ ง เงิ นสดในมื อ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่
ได้มาและไม่ติดภาระคํ้าประกัน และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่ วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั

2.6

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้ารับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามสัญญาและตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่เหลืออยูห่ กั ด้วย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกําไร
หรื อขาดทุนโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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2.7

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชี ที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจาก
การขาย และการขายนั้นต้องมีความเป็ นไปได้สูงมาก สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนดังกล่าวจะหยุดคิดค่าเสื่ อมราคาทันที ณ วันที่
การจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และจะวัดมูลค่าด้วยจํานวนที่ต่าํ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชี กบั
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบัญชี ที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขายมากกว่าที่จะได้รับคืนจาก
การใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป
กลุ่มบริ ษทั จะจัดประเภทอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและสิ ทธิ การเช่าที่เกี่ยวข้องไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขายเมื่อเข้าเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น นอกจากนี้กลุ่มบริ ษทั จะจัดประเภทรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขายด้วย เนื่องจากรายการดังกล่าวจะต้องจําหน่ายออกไปเมื่อสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีการขายออกไป
รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ประกอบด้วย รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
สิ ทธิการเช่า และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2.8

เงินลงทุน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า เป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย
การจัดประเภทนี้ ข้ ึนอยูก่ บั จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน
ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริ มสภาพคล่องหรื อเมื่ออัตราดอกเบี้ ย
เปลี่ยนแปลงได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณี ที่ฝ่ายบริ หารแสดงเจตจํานงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า
12 เดือนนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อเว้นแต่กรณี ที่ฝ่ายบริ หารมีความ
จําเป็ นที่ตอ้ งขายเพื่อเพิม่ เงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนรับรู้มูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุน ซึ่ งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่ งเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้ อที่อา้ งอิงจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทําการสุ ดท้ายของวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อล่าสุ ดจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนเผือ่ ขายรับรู้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั จะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ เงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเกิดขึ้น
หากราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่ารวมไว้ในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน กรณี ที่จาํ หน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้ หรื อ
ตราสารทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว้
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2.9

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริ ษทั เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์
หรื อทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิ จการในกลุ่มบริ ษทั จะถูกจัดประเภทเป็ น อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้างหรื อพัฒนาเพื่อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทที่ดินที่ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่ออสังหาริ มทรัพย์น้ นั
เป็ นไปตามคํานิยามของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการและ
ต้นทุนการกูย้ มื ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรื อผลิตอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
นั้นจะรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกูย้ มื จะถูกรวมในขณะที่การซื้ อหรื อการ
ก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั ก่อสร้างเสร็ จอย่างมีนยั สําคัญ หรื อระหว่างที่การดําเนินการพัฒนาสิ นทรัพย์
ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง
หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่ มแรก อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคํานวณตามวิธีเส้นตรงเพื่อที่ปันส่ วน
ราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดงั นี้
อาคารและคลังสิ นค้า
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค

30 ปี
20 ปี
10 ปี

ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชีของสิ นทรัพย์จะกระทําก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะ
ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ค่าซ่ อมแซมและ
บํารุ งรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่ วนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จะตัด
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
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2.10 การตั้งต้ นทุนการกู้ยมื เป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกู้ยืมที่ ใช้ในการก่ อสร้ างสิ นทรั พย์ให้เสร็ จสมบูรณ์ หรื อเตรี ยมสิ นทรั พย์ให้อยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะใช้ได้ตาม
ประสงค์ได้บนั ทึกรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยจากเงินกูย้ มื ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
อัตราที่ใช้คาํ นวณต้นทุนการกูย้ มื ที่รวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ คือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของยอดเงินกูย้ มื ในระหว่างปี
ในกรณี ที่เงินกูย้ มื เกิดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อซื้อ ก่อสร้างหรื อผลิตสิ นทรัพย์ จํานวนต้นทุนการกูย้ มื ที่รวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
จะเป็ นต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิดจริ งในระหว่างปี ของเงินกูย้ มื นั้นหักด้วยรายได้ที่เกิดจากการนําเงินกูย้ มื ดังกล่าวไปลงทุนเป็ น
การชัว่ คราว
2.11 สิ ทธิการเช่ า
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิการเช่า ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการเช่าเป็ นระยะเวลา
20 ถึง 30 ปี
2.12 ส่ วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรับรู้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่ าเชื่ อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชี ของชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สําหรับค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาอื่น ๆ
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์คาํ นวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้
ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
รถยนต์

10 และ 20 ปี
5 ปี
5 ปี

ทุ กสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ มบริ ษทั ได้มี การทบทวนและปรั บปรุ งมูล ค่า คงเหลื อและอายุก ารให้ประโยชน์ ของ
สิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
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2.12 ส่ วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.14)
ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์คาํ นวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ
ที่ได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู้บญั ชี ผลกําไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิ ในกําไร
หรื อขาดทุน
2.13 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนที่ใช้ในการบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดจากการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแล จะรับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อเป็ นไปตามข้อกําหนดทุกข้อดังนี้
•
•
•
•
•
•

มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทําสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนให้เสร็ จสมบูรณ์เพื่อนํามาใช้ประโยชน์หรื อขายได้
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะทําสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนให้เสร็ จสมบูรณ์และนํามาใช้ประโยชน์หรื อขาย
กิจการมีความสามารถที่จะนําสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นมาใช้ประโยชน์หรื อขาย
สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิ ค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะนํามาใช้เพื่อทําให้การ
พัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนําสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนมาใช้ประโยชน์หรื อนํามาขายได้
กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้
อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทาํ งานในทีมพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจํานวนเงินที่เหมาะสม
ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้จะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้านี้รับรู้เป็ น
ค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
ต้นทุ นในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ จ ะรั บ รู้ เป็ นสิ น ทรั พ ย์และตัด จําหน่ ายโดยใช้วิธีเส้ นตรงตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 3 ปี
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2.14 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิ ยม ซึ่ งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ น
ประจําทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตาม
บัญชี อาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่า
มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจาก
การใช้ สิ นทรั พย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่ เล็กที่ สุดที่ สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมิ นการด้อยค่า
สิ นทรัพย์นอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่ งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับ
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.15 รายได้ จากสั ญญาเช่ าดําเนินงานรอตัดบัญชี
รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชีเกิดขึ้นจากการรับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การจากสัญญาเช่าดําเนินงานระยะยาว
ซึ่งรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั จะหยุดการรับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การโดยวิธีเส้นตรงเมื่ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ถูกจัด
ประเภทไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
2.16 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญา
เช่านั้นถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า)
จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจากการยกเลิ กสัญญาเช่ าดําเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่ า เช่ น เงินเพิ่มที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ผูใ้ ห้เช่ า จะบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานแสดงรวมอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินในส่ วนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
และตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ของกลุ่มบริ ษทั รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้กบั ผูเ้ ช่า) รับรู้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
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2.17 เงินกู้ยมื
เงินกูย้ ืมรับรู้ เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที่เกิ ดขึ้น ในเวลาต่อมา
เงินกูย้ ืมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการ
จัดทํารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชําระหนี้น้ นั จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนี ยมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู้เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกูใ้ นกรณี ที่มีความเป็ นไปได้จะใช้วงเงินกู้
บางส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ี ค่าธรรมเนี ยมจะรอการรับรู้จนกระทัง่ มีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็ นไปได้
ที่จะใช้วงเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด ค่าธรรมเนี ยมจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริ การสภาพคล่องและ
จะตัดจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่อบริ ษทั ไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหนี้ ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู้หนี้สิน ค่าใช้จ่ายสําหรับโบนัส และรับรู้ประมาณการผลประโยชน์เมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อตาม
ประเพณี ปฏิบตั ิในอดีตซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน
ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยปกติ โครงการผลประโยชน์จะ
กําหนดจํานวนผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่ งจะขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหนึ่ งหรื อหลายปั จจัย เช่ น อายุของ
พนักงาน อายุการทํางาน และค่าตอบแทน เป็ นต้น
หนี้ สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน และปรับปรุ งด้วยต้นทุนบริ การในอดี ตที่ยงั ไม่รับรู้ ภาระผูกพันนี้ คาํ นวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่
ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้
อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกําหนด
ของพันธบัตรใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชําระภาระผูกพันโครงการ
กํา ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย เกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลง
ข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่เกิด
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงโครงการผลประโยชน์น้ นั จะมีเงื่อนไข
ซึ่ งผูกกับระยะเวลาที่พนักงานยังคงต้องให้บริ การตามที่กาํ หนด (ระยะเวลาการให้สิทธิ ) ซึ่ งในกรณี น้ ีตน้ ทุนการให้บริ การ
ในอดีตจะถูกตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ
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2.19 ประมาณการหนีส้ ิ น - ทั่วไป
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงซึ่ งจัดทําไว้อนั เป็ น
ผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดี ต ซึ่ งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั
ต้องสูญเสี ยทรัพยากรออกไปและสามารถประมาณการจํานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มบริ ษทั กําหนดความน่าจะเป็ นที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อจ่าย
ชําระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทุกประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่กลุ่มที่กิจการจะสูญเสี ยทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน
โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ ยง
เฉพาะของหนี้ สินที่ กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้ สินเนื่ อ งจากมูลค่าของเงิ นตามเวลา จะรั บรู้ เป็ น
ดอกเบี้ยจ่าย
ประมาณการหนี้ สินนี้ ไม่ได้รวมเรื่ องผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้กล่าวถึงนโยบายการบัญชี
เรื่ องผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานในหมายเหตุขอ้ 2.18 เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงานแล้ว
2.20 หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึงผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตาม
สัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้
ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะ
น้อยกว่า
2.21 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สามัญที่สามารถกําหนดเงินปั นผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุ ้นใหม่หรื อสิ ทธิ ในการซื้ อขายหุ ้นที่จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจํานวนเงิน
สุ ทธิจากภาษีไว้เป็ นรายการหักในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยนําไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุน้
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2.22 สิ นทรัพย์ ทางการเงินและหนีส้ ิ นทางการเงิน
สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น ที่ สํา คัญ ซึ่ งได้แ สดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้ว ย เงิ น สดและรายการเที ยบเท่ า เงิ นสด
เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้ สินภายใต้
สัญญาเช่ าการเงิน หนี้ สินหมุนเวียนอื่นบางประเภท และหุ ้นกู้ ซึ่ งนโยบายการบัญชี เฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการ
ได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
2.23 การรับรู้ รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายซึ่ งโดยไม่รวมการขาย
ภายในกลุ่มบริ ษทั สําหรับงบการเงินรวม (ถ้ามี) รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้เมื่อความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของได้โอนไปยังผูซ้ ้ื อแล้ว
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริ การแก่ลูกค้าตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้โดยใช้วิธีอตั ราเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
และบริ การ
รายได้ดอกเบี้ยรับรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยคํานึ งถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและ
คํานึงถึงจํานวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาํ หรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริ ษทั
รายได้เงินปั นผลรับรู้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเงินปั นผลนั้นเกิดขึ้น
2.24 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน หุน้ กู้ เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน และค่าธรรมเนียมในการตัดจําหน่ายหุน้ กู้
2.25 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลที่จ่ายไปยังผูถ้ ือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั จะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
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2.26 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
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2.27 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาํ เสนอให้ผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของส่ วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริ หารที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจในส่ วนงานด้านการให้เช่าโรงงาน คลังสิ นค้า และอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ และการขายอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนเป็ นหลักโดยดําเนินธุรกิจในส่ วนงานภูมิศาสตร์เดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นจึงได้มีการเสนอข้อมูลจําแนก
ตามส่ วนงานธุรกิจเท่านั้น

3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ แผนการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั จึงมุ่งเน้น
ความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาํ ให้เสี ยหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
การจัดการความเสี่ ยงดําเนิ นงานโดยฝ่ ายบริ หารซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายที่ อนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั โดยจะทําการ
ประเมิน และป้ องกันความเสี่ ยงทางการเงิน และกําหนดหลักการจัดการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ ยงและกําหนดนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อครอบคลุมความเสี่ ยงอย่างเฉพาะเจาะจง
3.1.1 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
จํานวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถใน
การหาแหล่งเงินทุนพบได้จากการที่มีวงเงินสิ นเชื่อในการกูย้ มื ที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หาร
การเงินของบริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชื่อที่ตกลงไว้ให้
เพียงพอในระดับหนึ่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.2 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมี นัยสําคัญของความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ กลุ่มบริ ษทั มี นโยบายที่ เหมาะสม
เพื่อทําให้เชื่อมัน่ ได้ว่าได้ให้เช่าและให้บริ การแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับที่เหมาะสม เงินฝากธนาคาร
ได้เลือกที่จะทํารายการกับสถาบันการเงินที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูง
3.1.3 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัต ราดอกเบี้ ย คื อความเสี่ ยงที่ มูล ค่าของเครื่ อ งมื อทางการเงิ นจะเปลี่ ยนแปลงไปเนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ธุ รกรรมทั้งหมดที่ใช้อนุ พนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ ยต้องได้รับอนุ มตั ิจากผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินก่อนเข้าทํารายการ
กลุ่ มบริ ษ ัทไม่ มี สิ นทรั พย์ที่ ต้องอ้างอิ งอัตราดอกเบี้ ยอย่างมี นัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่ มบริ ษ ัทมี การทําสัญญา
เงิ นกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิ น แบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตรา
ดอกเบี้ยในการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูย้ มื ดังกล่าว นอกจากนี้กลุ่มบริ ษทั ได้มีการออกหุน้ กู้
แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้มีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็ นแบบ
อัต ราดอกเบี้ ย ลอยตัว สํา หรั บ หุ ้น กู้บ างส่ ว น (หมายเหตุ 21) เพื่ อ ลดต้น ทุ น ทางการเงิ น ทั้ง นี้ ฝ่ ายบริ ห ารเชื่ อ ว่า
ผลกระทบจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงินและสัญญาแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

เครื่องมือทางการเงินและปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.3

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ )
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุ ทธิ )
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ )
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
หุน้ กู้ (สุ ทธิ )
รวมหนีส้ ิ นทางการเงิน

ปรับขึน้ ลง
ตามอัตรา
ตลาด
87,000,000
1,501,917,490
832,202,962
2,421,120,452

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ระยะเวลาคงเหลือก่ อน
ครบกําหนดของสั ญญา
หรือก่ อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่ า 1 ปี
1 - 3 ปี
68,792,146
68,792,146
198,688,257
4,150,812
202,839,069

4,454,971
2,695,283,363
2,699,738,334

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556 (บาท)

ไม่ มี
ดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
รวม
อัตราลอยตัว

อัตราคงที่

251,030,378
663,495,683
48,252,871
1,387,461,150
2,350,240,082

319,822,524
663,495,683
48,252,871
1,387,461,150
2,419,032,228

-

0.50 - 2.20
-

1,123,148,689
1,123,148,689

198,688,257
87,000,000
4,150,812
1,123,148,689
1,501,917,490
4,454,971
832,202,962
2,695,283,363
6,446,846,544

MLR - 2.00 ถึง MLR
MLR - 2.375 ถึง MLR
MLR -1.50 ถึง MLR
-

3.40
4.47 - 10.64
4.47 - 10.64
4.24 -4.84
-
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

เครื่องมือทางการเงินและปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.3

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ )
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุ ทธิ )
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ )
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมหนีส้ ิ นทางการเงิน

ปรับขึน้ ลง
ตามอัตรา
ตลาด
4,320,592
101,518,652
2,603,591,015
688,228,121
3,397,658,380

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ระยะเวลาคงเหลือก่ อน
ครบกําหนดของสั ญญา
หรือก่ อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่ า 1 ปี
1 - 3 ปี
879,610,000
4,954,930
884,564,930

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555 (บาท)

ไม่ มี
ดอกเบีย้

รวม

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว

978,256,894
978,256,894

473,256
116,668,156
20,688,689
653,188,000
791,018,101

978,730,150
116,668,156
20,688,689
653,188,000
1,769,274,995

-

0.75 - 2.20
-

1,802,823
1,802,823

645,399,326
645,399,326

4,320,592
981,128,652
4,954,930
645,399,326
2,603,591,015
1,802,823
688,228,121
4,929,425,459

MLR -1.75 ถึง MLR
MLR -1.50 ถึง MLR
MLR -1.75 ถึง MLR
-

7.49
3.20 -3.25
5.04
5.04
-

อัตราคงที่
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การบัญชีสําหรับอนุพนั ธ์ ที่เป็ นเครื่องมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกันความเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สญ
ั ญาในอนุพนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงิน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เครื่ องมือดังกล่าวไม่รับรู้
ในงบการเงินในวันเริ่ มแรก
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยช่วยป้ องกันกลุ่มบริ ษทั จากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ส่ วนต่างที่จะต้องจ่ายหรื อ
ที่จะได้รับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรับรู้เป็ นส่ วนประกอบของรายได้ดอกเบี้ยหรื อดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของสัญญา
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยก่อนกําหนดหรื อจากการจ่ายชําระเงินกูย้ ืม
จะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
รายละเอียดของอนุพนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงินที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สญ
ั ญาได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34

3.3

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือตํ่ากว่าหนึ่ งปี มีค่าใกล้เคียงกับ
มูลค่าที่ตราไว้หกั ด้วยจํานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไปจากการประมาณการปรับปรุ งด้วยระดับความน่าเชื่อถือ มูลค่ายุติธรรม
ของหนี้สินทางการเงินที่ใช้เพื่อการเปิ ดเผยข้อมูลประมาณขึ้นจากการคิดลดกระแสเงินสดที่กลุ่มบริ ษทั หรื อบริ ษทั สามารถ
กูย้ มื ได้ดว้ ยเครื่ องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกันตามอัตราดอกเบี้ย ณ อัตราตลาดในปั จจุบนั
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื เปิ ดเผยรวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
4

ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหม่ มาใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีปรับปรุ งย้อนหลังสําหรับการนํามาตรฐานดังกล่าวมาปฏิบตั ิ ซึ่ งมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ดังนี้
ตามที่เคยรายงานไว้
บาท

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
บาท

ตามที่ปรับใหม่
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
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย (สุ ทธิ)

117,797,330

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

154,928,188
94,237,864

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
- ภาษีเงินได้
- กําไรสําหรับปี
- กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
- กําไรเบ็ดเสร็ จรวมระหว่างปี
- กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

39,678,634
213,292,593
110,997,330
324,289,923
0.23

875,928
(875,928)
(22,199,466)
(23,075,394)
-

40,554,562
212,416,665
88,797,864
301,214,529
0.23

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

692,582,600

(131,368,723)

561,213,877

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่เคยรายงานไว้
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
บาท
บาท

ตามที่ปรับใหม่
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
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย (สุ ทธิ)

117,797,330

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

19,603,457
94,237,864

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
- ภาษีเงินได้
- กําไรสําหรับปี
- กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
- กําไรเบ็ดเสร็ จรวมระหว่างปี
- กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

26,808,088
294,763,166
110,997,330
405,760,496
0.32

(7,530,722)
7,530,722
(22,199,466)
14,668,744
0.01

19,277,366
302,293,888
88,797,864
391,091,752
0.33

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

385,947,991

3,956,009

389,904,000
38

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
5

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ อง และอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และข้ อสมมติฐาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัยที่ใช้ในการคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยมี
ข้อสมมติ ฐ านหลายตัว รวมถึ ง ข้อ สมมติ ฐานเกี่ ยวกับอัตราคิ ดลด การเปลี่ ยนแปลงของข้อสมมติ ฐานเหล่ านี้ จะส่ ง ผลกระทบ
ต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิ ดลดที่ เหมาะสมในแต่ ละปี ซึ่ งได้แก่ อตั ราดอกเบี้ ยที่ ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่าปั จจุ บนั ของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุ่มบริ ษทั
พิ จ ารณาใช้ อัต ราผลตอบแทนในตลาดของพัน ธบัต รรั ฐ บาล ซึ่ ง เป็ นสกุล เงิ น เดี ยวกับ สกุล เงิ น ที่ ต้อ งจ่ า ยชํา ระผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งจ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิ ดเผย
ในหมายเหตุ 24.2

6

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลด
ต้นทุนของเงินทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
7

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
ธุรกิจให้ เช่ าคลังสินค้า
และให้ บริการ

พ.ศ. 2556
รายได้จากส่ วนงานธุ รกิจ
ต้นทุน
ผลการดําเนิ นงานตามส่ วนงาน

500,496,474
(178,989,386)
321,507,088

พ.ศ. 2555

ธุรกิจขายอสั งหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุน

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

รวม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

359,926,480 6,584,951,433 1,808,853,629 7,085,447,907 2,168,780,109
(125,999,991) (4,961,775,351) (1,617,097,087) (5,140,764,737) (1,743,097,078)
233,926,489 1,623,176,082
191,756,542 1,944,683,170
425,683,031

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

83,521,216
(131,759,063)
(182,867,515)

44,653,840
(68,064,711)
(149,300,933)

(1,257,736)
1,712,320,072
(248,861,663)
1,463,458,409

252,971,227
(40,554,562)
212,416,665

งบการเงินรวม (บาท)
ธุรกิจให้ เช่ าคลังสินค้า
และให้ บริการ

พ.ศ. 2556
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน

พ.ศ. 2555

ธุรกิจขายอสั งหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุน

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

6,263,018,292
-

4,187,561,143 2,225,070,960
-

1,861,574,593
-

8,488,089,252
2,560,768,380
11,048,857,632

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

3,240,461,763
-

2,432,245,004
-

832,202,962
-

688,228,121
-

4,072,664,725
2,822,399,880
6,895,064,605

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

116,604,677
-

80,647,929
-

9,153,705
-

13,373,395
-

125,758,382
6,548,864
5,136,079

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

137,443,325

104,591,135

สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นตามงบการเงินรวม
หนี้สินตามส่ วนงาน
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่ วน
หนี้สินทั้งสิ้ นตามงบการเงินรวม
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาที่ไม่ได้ปันส่ วน
ค่าตัดจําหน่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ทั้งสิ้ นตามงบการเงินรวม

รวม
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
8

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน - ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
- ประจําประเภท 3 เดือน
รวม

149,524
765,333
68,790,990
250,115,521
1,156
319,822,524

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
143,315
765,333
47,713,593
250,069,004
1,156
298,692,401

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 เงินฝากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยดังต่อไป

เงินฝากสถาบันการเงิน - ออมทรัพย์
- ประจําประเภท 3 เดือน
9

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี

0.50 - 0.60
2.00 - 2.20

0.50 - 0.60
2.00 - 2.20

0.75 - 1.40
2.00 - 2.20

0.75
2.00 - 2.20

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
หน่วยลงทุน - สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ที่จดั ประเภท
เป็ นเงินลงทุนเผือ่ ขาย
บวก กําไรที่ยงั ไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

662,482,263

116,658,826

138,614

116,658,826

1,013,420
663,495,683

9,330
116,668,156

173
138,787

9,330
116,668,156
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
9

เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ)
เงินลงทุนชัว่ คราวสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ยอดต้นปี
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้นระหว่างปี
เงินลงทุนชัว่ คราวจําหน่ายระหว่างปี
กําไรที่ยงั ไม่รับรู้จากการตีมลู ค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ยอดปลายปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

116,668,156
144,902
116,668,156
144,902
4,340,000,000 1,660,000,000 3,454,000,000 1,660,000,000
(3,794,185,893) (1,543,486,076) (3,570,529,542) (1,543,486,076)
1,013,420
663,495,683

9,330
116,668,156

173
138,787

9,330
116,668,156

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินลงทุนชัว่ คราวของกลุ่มบริ ษทั จํานวน 663,495,683 บาท (พ.ศ. 2555 : 116,668,156 บาท)
เป็ นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของธนาคารในประเทศ ที่จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขายและอาจขายเมื่อมีความจําเป็ นต้องเพิ่ม
เงินทุนดําเนินการของบริ ษทั
10

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ และเงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซื้อหน่ วยลงทุน
10.1 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้เงินค่ามัดจําสัญญาเช่าและบริ การ
ลูกหนี้อื่น
- บริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินปั นผลค้างรับ
- ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- เงินทดรองจ่ายอื่นๆ
- เงินทดรองจ่ายในกิจการร่ วมค้า
- ดอกเบี้ยค้างรับ
- เงินมัดจําที่เรี ยกคืนได้
- อื่น ๆ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

31,146,963
7,326,296

2,198,143
8,802,994

30,170,655
7,326,296

1,850,923
2,207,974

-

19,830,500
-

157,169,990

2,961,155
2,430,884
1,485,282
1,519,300
1,290,931
20,688,689

1,806,121
2,409,928
1,992,061
2,293,724
703,713
66,532,998

2,582,579
2,272,815
7,431,714
1,519,300
1,290,931
176,326,226

230,000
1,806,121
2,741,368
1,992,061
2,295,724
714,338
48,252,871
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
10

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ และเงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซื้อหน่ วยลงทุน (ต่อ)
10.1 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ (ต่อ)
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

ลูกหนี้การค้าที่อยูใ่ นกําหนดชําระ
ลูกหนี้การค้าที่เกินกําหนดชําระแยก
ตามอายุลูกหนี้ดงั นี้
1 - 10 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

11,002,037

2,198,143

10,025,729

1,850,923

20,144,926
31,146,963

2,198,143

20,144,926
30,170,655

1,850,923

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ การค้า-บริ ษทั อื่นที่เกิ นกําหนดชําระจํานวนเงิน 20,144,926 บาท
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารคาดว่ายอดค้างชําระดังกล่าว จะสามารถเรี ยกเก็บได้เต็มจํานวน เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ได้มีการเรี ยกเก็บ
เงินล่วงหน้าค่ามัดจําค่าเช่าและค่าบริ การเพียงพอต่อยอดหนี้ชาํ ระดังกล่าว
10.2 เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซื้อหน่ วยลงทุน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม
แฟคทอรี่ แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์
รวม

-

252,400,000
252,400,000

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

-

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 13)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
11

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ถึงกําหนดขอคืน
ลูกหนี้จากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (หมายเหตุ 21)
รวม
12

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

539,887
8,956,245
2,529,849
12,025,981

8,850,122
2,529,849
11,379,971

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

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

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
เมื่ อ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่ มบริ ษทั ได้แสดงเจตนารมณ์ ที่จะจําหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนแก่ กองทุ นรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้าส์ ฟั นด์ (“กองทุน”) โดยแผนการจําหน่ายคาดว่า
จะเสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มบริ ษทั จึงทําการจัดประเภทอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและสิ ทธิการเช่าที่เกี่ยวข้องภายใต้
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่อขายมี จาํ นวนทั้งสิ้ น 2,216.61 ล้านบาท และ 2,216.61 ล้านบาท สําหรับงบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 (พ.ศ. 2555 : เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555) กลุ่มบริ ษทั ได้แสดง
เจตนารมณ์ที่จะจําหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม
แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้าส์ ฟั นด์ โดยแผนการจําหน่ ายคาดว่าจะเสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลา 1 ปี ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั จึงทําการ
จัดประเภทอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนและสิ ทธิ การเช่ าที่ เกี่ ยวข้องภายใต้บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แวร์ เฮาส์ เอเซี ย อะไลแอนซ์ จํากัด และบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 2,896.98 ล้านบาท และ 2,026.46 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 1,832.68 ล้านบาท และ 247.60 ล้านบาท) สําหรับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ ต่อมากลุ่มบริ ษทั ได้มีการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
พ.ศ.2556 และ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยมี มูลค่าการซื้ อขาย เป็ นจํานวนเงิ น 4,585.88 ล้านบาท และ 3,174.01 ล้านบาท
สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
12

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย (ต่อ)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ให้กบั กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ า ดับบลิ วเอชเอ พรี เมี่ ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้าส์ ฟั นด์ โดยประกอบด้วย
อาคารคลังสิ นค้าและอาคารสํานักงานพร้ อมที่ ดินในโครงการHealthcare ตั้งอยู่ตาํ บลบางโฉลง อําเภอบางพลี (บางพลี ใหญ่)
จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการKao3 ตั้งอยูต่ าํ บลบางหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีมูลค่าการซื้ อขายรวมสองโครงการ
เป็ นจํานวนเงิน 2,080.00 ล้านบาท ในการดําเนิ นการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าว บริ ษทั ได้เสนอราคาขายสิ นทรัพย์รวม
กับบริ ษทั ย่อย โดยกําหนดราคาขายรวมเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขการรับซื้ อทรัพย์สินที่กองทุนยินดีรับซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ได้มีการ
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556
กลุ่ มสิ นทรั พย์ไม่ หมุ นเวียนที่ ถือ ไว้เพื่อ ขายและหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรั พย์ไม่ หมุ นเวียนที่ ถือไว้เพื่อ ขาย ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
15
2,140,527,134 1,785,845,474 2,140,527,134
247,603,689
16
76,077,431
46,835,774
76,077,431
สิ ทธิการเช่า
2,216,604,565 1,832,681,248 2,216,604,565
247,603,689
รายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงาน
รอตัดบัญชี
6,003,372
22,164,659
6,003,327
2,463,023
6,728,686
2,463,023
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
2,225,070,960 1,861,574,593 2,225,070,960
247,603,689
รวม
หนีส้ ิ นที่เกีย่ วข้ องโดยตรงกับสิ นทรัพย์
ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว
ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่าดําเนินงาน
รอตัดบัญชี
รวม

19
25

710,000,000
510,616
114,175,496

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

710,000,000
510,616
114,175,496

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

7,516,850
832,202,962

688,228,121

7,516,850
832,202,962

256,621,195
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
12

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย (ต่อ)
รายละเอี ย ดของรายได้ ที่ รั บ รู้ ใ นกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้เ พื่ อ ขายสํ า หรั บ ปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การภายหลังการจัดประเภท
เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
13

127,624,068

69,763,907

103,462,624

8,478,510

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม
แฟคทอรี่ แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์
ยอดยกมา
บวก การซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างปี
กําไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

653,188,000
860,774,200

176,800,000
365,400,000

653,188,000
860,774,200

176,800,000
365,400,000

(126,501,050)
1,387,461,150

110,988,000
653,188,000

(126,501,050)
1,387,461,150

110,988,000
653,188,000

ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ า ดับบลิ วเอชเอ พรี เมี่ ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้าส์ ฟั นด์
มีการเพิ่มทุน และกลุ่มบริ ษทั ได้ซ้ื อหน่ วยลงทุนเพิ่มเพื่อดํารงสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนให้อยูใ่ นสัดส่ วนร้อยละ 15 โดยให้ใช้
เงินทุนของกลุ่มบริ ษทั เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และเงินที่ได้จากการออกหุน้ กู้ (ถ้ามี) ในการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
14

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
14.1 การเปลี่ ยนแปลงในราคาตามบัญ ชี ของเงิ นลงทุ น ในบริ ษทั ย่อย และเงิ นลงทุ น ในกิ จการร่ ว มค้า สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
บริ ษทั ย่อย

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
898,276,917
898,276,917

ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ ปี
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี
กิจการร่ วมค้า

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม
การลงทุนเพิ่มขึ้น
ส่ วนแบ่งผลขาดทุน - สุ ทธิหลังภาษี
การจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

14,598,000
(1,257,736)
(318,707)
13,021,557

-

898,276,917
898,276,917

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
14,598,000
(318,707)
14,279,293

-

14.2 รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อย และเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั ย่อย

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สั ดส่ วนการถือหุ้น
ลักษณะธุรกิจ

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
ร้ อยละ ร้ อยละ

ทุนชําระแล้ ว (รวม)
พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซี ย
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 19) ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ทาํ การปลดจํานําหุน้ ดังกล่าวเสร็ จสิ้ นแล้ว
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
14

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
14.2 รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อย และเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
กิจการร่ วมค้า
ในเดื อ นสิ ง หาคมและกันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษ ทั ดับ บลิ ว เอชเอ คอร์ ป อเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ร่ว มทุ น กับบริ ษ ทั
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) จัดตั้งบริ ษทั 11 บริ ษทั เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
โดยบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในแต่ละบริ ษทั คิดเป็ นอัตราส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 74.99 ของหุน้
ที่มีอยู่ ซึ่งได้มีการเรี ยกชําระแล้วร้อยละ 25 ของมูลค่าหุน้ ต่อมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กิจการร่ วมค้าได้ดาํ เนินการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนใน 5 บริ ษทั เพื่อเป็ นการเตรี ยมการลงทุนผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินลงทุนรวมคิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 14,116,868 บาท
ณ วันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมทุน
กับ บริ ษ ทั เอสพี ซี จี แคปปิ ตอล จํา กัด จัด ตั้ง บริ ษ ัท 17 บริ ษ ัท เพื่ อ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํา หน่ า ยไฟฟ้ าจากพลัง งาน
แสงอาทิตย์ โดยบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นจํานวน 7,499 หุ ้น จากหุ ้นสามัญจดทะเบียน
ทั้งสิ้ น จํานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 74.99 ของหุ ้นที่มีอยู่ ซึ่ งได้มี
การเรี ยกชําระแล้ว ร้อยละ 25 ของมูลค่าหุน้ รวมมูลค่า 18,747.50 บาทในแต่ละบริ ษทั หรื อคิดเป็ นมูลค่ารวม 318,708 บาท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24, 25 และ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้ยกเลิกการร่ วมทุน
รวมตลอดดําเนิ นการปิ ดบริ ษทั ร่ วมทุนที่จดั ตั้งขึ้นจากการร่ วมทุนระหว่าง บริ ษทั และบริ ษทั เอสพีซีจี แคปปิ ตอล จํากัด
ดังกล่าว เนื่ องด้วยข้อจํากัดด้านเวลาที่ จะต้องดําเนิ นการผลิตกระแสไฟฟ้ าจําหน่ ายตามข้อกําหนดบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั เอสพีซีจี แคปปิ ตอล จํากัด จึงเห็นควรที่จะไม่ดาํ เนิ นการโครงการดังกล่าวต่อ
การยกเลิกกิจการร่ วมค้าดังกล่าว บริ ษทั ได้ตดั จําหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าทั้งสิ้ น 318,708 บาท เกิดขาดทุนทั้งสิ้ น
149,084 บาท และ 149,084 บาท สําหรับงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ โดยบริ ษทั มีลูกหนี้ อื่น
จํานวน 169,624 บาท ซึ่งจะได้รับคืนจากเงินที่ได้ลงทุนไปก่อนในกิจการร่ วมค้าดังกล่าว
ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) จํากัด ได้ร่วมทุนกับกลุ่มเคพีเอ็น จัดตั้ง
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จํากัด เพื่อดําเนินโครงการอาคารคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้าระดับพรี เมี่ยม
โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริ ษทั ถือหุ ้นจํานวน
6,497 หุน้ คิดเป็ นอัตราส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 64.97 ซึ่งได้มีการเรี ยกชําระแล้วร้อยละ 25 ของมูลค่าหุน้ รวมมูลค่า 162,425 บาท
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
14

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
14.2 รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อย และส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีดงั ต่อไปนี้

ลักษณะของธุรกิจ

สั ดส่ วนการถือหุ้น
พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ทุนจดทะเบียน
จัดตั้ง
เพิม่ ทุน
บาท
บาท

รวม
บาท

ทุนเรียกชําระแล้ ว (รวม)
พ.ศ.2556
พ.ศ.2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
วิธีราคาทุน
พ.ศ.2556
พ.ศ.2555
บาท
บาท

ลําดับที่

ชื่อบริ ษทั

1

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 1 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

74.99

-

1,000,000

10,500,000

11,500,000

2,875,000

-

2,155,963

-

2

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 2 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

74.99

-

1,000,000

-

1,000,000

250,000

-

187,475

-

3

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 3 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

74.99

-

1,000,000

13,500,000

14,500,000

3,625,000

-

2,718,388

-

4

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 4 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

74.99

-

1,000,000

-

1,000,000

250,000

-

187,475

-

5

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 5 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

74.99

-

1,000,000

-

1,000,000

250,000

-

187,475

-

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 6 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

74.99

13,500,000

14,500,000

3,625,000

-

2,718,388

-

6

-

1,000,000

-
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
14

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
14.2 รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อย และส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)

ลําดับที่

ชื่อบริ ษทั

7

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 8 จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 9 จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 10 จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 16 จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 17 จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น
อะไลแอนซ์ จํากัด

8
9
10
11
12

รวม

ลักษณะของธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
ดําเนินโครงการอาคาร
คลังสิ นค้าและ
ศูนย์กระจายสิ นค้า
ระดับพรี เมี่ยม

สั ดส่ วนการถือหุ้น
พ.ศ.2556 พ.ศ.2555
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ทุนจดทะเบียน
จัดตั้ง
เพิม่ ทุน
บาท
บาท

รวม
บาท

ทุนเรียกชําระแล้ ว (รวม)
พ.ศ.2556
พ.ศ.2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
วิธีราคาทุน
พ.ศ.2556
พ.ศ.2555
บาท
บาท

74.99

-

100,000

-

100,000

25,000

-

18,747

-

74.99

-

100,000

-

100,000

25,000

-

18,747

-

74.99

-

100,000

15,400,000

15,500,000

3,875,000

-

2,905,863

-

74.99

-

100,000

-

100,000

25,000

-

18,747

-

74.99

-

100,000

15,900,000

16,000,000

4,000,000

-

2,999,600

-

64.97

-

1,000,000

-

1,000,000

250,000

-

162,425

-

14,279,293

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กิจการร่ วมค้าดังกล่าวข้างต้นยังไม่ได้เริ่ มประกอบธุรกิจ ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการเปิ ดเผย จํานวนสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการร่ วมค้าดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าของกิจการร่ วมค้า
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
15

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน (สุ ทธิ)

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี (สุ ทธิ)
การซื้อเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยที่ถือเป็ นต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างปี
ค่าเสื่ อมราคา
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)
ราคาตามบัญชีปลายปี (สุ ทธิ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี (สุ ทธิ)
การซื้อเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยที่ถือเป็ นต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างปี
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี (สุ ทธิ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

งบการเงินรวม
อาคาร
ส่ วนปรับปรุง
อาคารและระบบ
งานระหว่าง
ที่ดนิ
สาธารณูปโภค
ก่ อสร้ าง
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

547,665,977
547,665,977

1,955,953,643
(191,483,178)
1,764,470,465

815,227,005
815,227,005

3,318,846,625
(191,483,178)
3,127,363,447

547,665,977
585,700,291

1,764,470,465
5,432,084

815,227,005
2,060,207,453

3,127,363,447
2,651,339,828

2,408,123,702
(94,021,324)

37,771,956
(2,408,123,702)
-

37,771,956
(94,021,324)

(382,424,476)
750,941,792

(1,403,420,998)
2,680,583,929

505,082,712

(1,785,845,474)
3,936,608,433

750,941,792
750,941,792

2,764,875,175
(84,291,246)
2,680,583,929

505,082,712
505,082,712

4,020,899,679
(84,291,246)
3,936,608,433

750,941,792
2,641,696,664

2,680,583,929
17,308,144

505,082,712
4,602,385,103

3,936,608,433
7,261,389,911

4,013,247,010

56,431,555
(4,013,247,010)

56,431,555
-

(610,907,846)
2,781,730,610

(4,350,550,724)
(125,758,382)
2,234,829,977

1,150,652,360

(4,961,458,570)
(125,758,382)
6,167,212,947

2,781,730,610
2,781,730,610

2,326,322,676
(91,492,699)
2,234,829,977

1,150,652,360
1,150,652,360

6,258,705,646
(91,492,699)
6,167,212,947

-

-

51

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
15

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน (สุ ทธิ) (ต่อ)

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี (สุ ทธิ)
การซื้อเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยที่ถือเป็ นต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างปี
ค่าเสื่ อมราคา
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)
ราคาตามบัญชีปลายปี (สุ ทธิ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี (สุ ทธิ)
การซื้อเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยที่ถือเป็ นต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างปี
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี (สุ ทธิ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
อาคาร
ส่ วนปรับปรุง
อาคารและระบบ
งานระหว่าง
ที่ดนิ
สาธารณูปโภค
ก่ อสร้ าง
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

165,241,500
165,241,500

598,923,257
(11,948,383)
586,974,874

815,227,005
815,227,005

1,579,391,762
(11,948,383)
1,567,443,379

165,241,500
457,750,291

586,974,874
5,432,084

815,227,005
2,007,087,246

1,567,443,379
2,470,269,621

2,408,123,702
(72,342,863)

36,726,168
(2,408,123,702)
-

36,726,168
(72,342,863)

622,991,791

(247,603,869)
2,680,583,928

450,916,717

(247,603,869)
3,754,492,436

622,991,791
622,991,791

2,764,875,173
(84,291,245)
2,680,583,928

450,916,717
450,916,717

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

622,991,791
2,606,738,828

2,680,583,928
17,308,144

450,916,717
3,952,870,353

3,754,492,436
6,576,917,325

3,305,632,044

52,497,334
(3,305,632,044)

52,497,334
-

(448,000,009)
2,781,730,610

(3,642,935,757)
(125,758,382)
2,234,829,977

1,150,652,360

(4,090,935,766)
(125,758,382)
6,167,212,947

2,781,730,610
2,781,730,610

2,326,322,676
(91,492,699)
2,234,829,977

1,150,652,360
1,150,652,360

6,258,705,646
(91,492,699)
6,167,212,947

-

-
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
15

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน (สุ ทธิ) (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้นาํ ที่ดิน อาคารและคลังสิ นค้าไปจดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะยาว
(ดูหมายเหตุ 19)
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประเมินโดย
ผูป้ ระเมินอิสระโดยบริ ษทั กรุ งเทพประเมินราคา จํากัด และบริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งมีคุณสมบัติของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในทําเลที่ต้ งั และประเภทของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีการประเมินนั้น โดยใช้วิธี
ต้นทุน (Cost method) และวิธีรายได้ (Income method) ยกเว้นที่ดินและอาคารสําหรับโครงการระหว่างก่อสร้างบริ ษทั ไม่ได้ทาํ การ
ประเมินเนื่องจากสิ นทรัพย์เหล่านี้อยูใ่ นระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็ จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ทาํ การประเมินมีราคายุติธรรมในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 361 ล้านบาท (มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี 166 ล้านบาท) ส่ วนสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ทาํ การประเมินซึ่ งประกอบด้วย
ที่ดิน และอาคาร สําหรับโครงการระหว่างก่อสร้างในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 6,001 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ทาํ การประเมินมีราคายุติธรรมในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 3,535 ล้านบาท (มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี 2,956 ล้านบาท) ส่ วนสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ทาํ การประเมินมีอยูใ่ น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 981 ล้านบาท และ 798 ล้านบาท ตามลําดับ
จํานวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรง
ที่เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสําหรับปี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรง
ที่เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสําหรับงวด

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

372,872,406

290,162,573

362,146,584

208,388,360

158,970,816

101,623,150

157,430,937

100,122,862

-

-

-

-
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
16

สิ ทธิการเช่ า (สุ ทธิ)
สิ ทธิการเช่าสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
บาท
209,395,905
(11,849,669)
197,546,236

150,933,635
(1,337,241)
149,596,394

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี (สุ ทธิ)
การซื้อเพิม่ ขึ้น
ค่าตัดจําหน่าย
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)
ราคาตามบัญชีปลายปี (สุ ทธิ)

197,546,236
20,752,064
(6,489,262)
(46,835,774)
164,973,264

149,596,394
20,752,064
(5,375,194)
164,973,264

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

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

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

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี (สุ ทธิ)
การซื้อเพิ่มขึ้น
ค่าตัดจําหน่าย
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)
ราคาตามบัญชีปลายปี (สุ ทธิ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

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

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

164,973,264
56,243,364
(5,136,079)
(152,127,507)
63,953,042

164,973,264
56,243,364
(5,136,079)
(152,127,507)
63,953,042

65,943,606
(1,990,564)
63,953,042

65,943,606
(1,990,564)
63,953,042

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สิ ทธิ การเช่ าเป็ นสิ ทธิ การเช่ าที่ เกี่ ยวข้อ งกันกับอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ น
และบริ ษทั ได้นาํ สิ ทธิการเช่าไปจดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะยาว (หมายเหตุ 19)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
17

ส่ วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ (สุ ทธิ)
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
งบการเงินรวม

ส่ วนปรับปรุง
อาคารระหว่าง
รถยนต์
ก่ อสร้ าง
บาท
บาท

ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

เครื่องใช้
สํ านักงาน
บาท

3,295,075
(96,595)
3,198,480

4,594,987
(934,485)
3,660,502

9,601,154
(1,461,092)
8,140,062

-

17,491,216
(2,492,172)
14,999,044

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี (สุ ทธิ)
ซื้อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างปี
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี (สุ ทธิ)

3,198,480
739,579
6,728,777
(401,768)
10,265,068

3,660,502
3,254,654
(259,613)
219,761
(1,222,990)
5,652,314

8,140,062
4,627,800
(2,455,791)
10,312,071

6,728,777
(6,728,777)
-

14,999,044
15,350,810
(259,613)
219,761
(4,080,549)
26,229,453

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

10,763,431
(498,363)
10,265,068

7,590,028
(1,937,714)
5,652,314

14,228,954
(3,916,883)
10,312,071

-

32,582,413
(6,352,960)
26,229,453

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี (สุ ทธิ)
ซื้อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างปี
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี (สุ ทธิ)

10,265,068
322,776
1,924,745
(589,360)
11,923,229

5,652,314
3,407,258
(1,841,629)
7,217,943

10,312,071
20,570,286
(3,869,500)
1,405,742
(4,117,875)
24,300,724

1,924,745
(1,924,745)
-

26,229,453
26,225,065
(3,869,500)
1,405,742
(6,548,864)
43,441,896

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

13,010,952
(1,087,723)
11,923,229

10,997,286
(3,779,343)
7,217,943

30,929,740
(6,629,016)
24,300,724

-

54,937,978
(11,496,082)
43,441,896

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

รวม
บาท

55

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
17

ส่ วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ (สุ ทธิ) (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ส่ วนปรับปรุง
อาคารระหว่าง
รถยนต์
ก่ อสร้ าง
บาท
บาท

ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

เครื่องใช้
สํ านักงาน
บาท

3,295,075
(96,595)
3,198,480

4,260,492
(645,072)
3,615,420

9,601,154
(1,461,092)
8,140,062

-

17,156,721
(2,202,759)
14,953,962

3,198,480
739,579
6,728,777
(401,768)
10,265,068

3,615,420
3,254,654
(52,775)
20,088
(1,192,814)
5,644,573

8,140,062
4,627,800
(2,455,791)
10,312,071

6,728,777
(6,728,777)
-

14,953,962
15,350,810
(52,775)
20,088
(4,050,373)
26,221,712

10,763,431
(498,363)
10,265,068

7,462,371
(1,817,798)
5,644,573

14,228,954
(3,916,883)
10,312,071

-

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

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี (สุ ทธิ)
10,265,068
ซื้อสิ นทรัพย์
322,776
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาทุน
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างปี
1,924,745
(589,360)
ค่าเสื่ อมราคา
11,923,229
ราคาตามบัญชีปลายปี (สุ ทธิ)

5,644,573
3,407,258
(1,833,900)
7,217,931

10,312,071
20,570,286
(3,869,500)
1,405,742
(4,117,875)
24,300,724

1,924,745
(1,924,745)
-

26,221,712
26,225,065
(3,869,500)
1,405,742
(6,541,135)
43,441,884

10,869,629
(3,651,698)
7,217,931

30,929,740
(6,629,016)
24,300,724

-

54,810,321
(11,368,437)
43,441,884

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี (สุ ทธิ)
ซื้อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาทุน
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างปี
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี (สุ ทธิ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

13,010,952
(1,087,723)
11,923,229

รวม
บาท

56

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
17

ส่ วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ (สุ ทธิ) (ต่อ)
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าซึ่ งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยรถยนต์ มีรายละเอียด
ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

18

20,726,221
(6,060,276)
14,665,945

13,725,435
(3,778,381)
9,947,054

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
20,726,221
(6,060,276)
14,665,945

13,725,435
(3,778,381)
9,947,054

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่ (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินมัดจําจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน (หมายเหตุ 36.2)
ค่าธรรมเนียมโอนสิ ทธิการเช่ารอตัดจ่าย (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
อื่นๆ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

5,047,307
754,613
6,985,071
12,786,991

5,047,307
754,613
6,985,071
12,786,991

56,074,019
9,927,167
610,218
2,861,968
69,473,372

56,074,019
9,927,167
610,218
2,861,968
69,473,372

57

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
19

เงินกู้ยมื
เงินกูย้ มื ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ส่ วนของหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

198,688,257

4,320,592
-

198,688,257

-

87,000,000
285,688,257

981,128,652
985,449,244

87,000,000
285,688,257

981,128,652
981,128,652

ส่ วนของหนีส้ ิ นทีเ่ กีย่ วข้ องโดยตรงกับ
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 12)

710,000,000

618,305,521

710,000,000

248,000,000

ส่ วนของไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุ ทธิ)
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม

1,501,917,490
1,501,917,490

2,603,591,015
2,603,591,015

1,501,917,490
1,501,917,490

2,513,591,015
2,513,591,015

รวม

2,497,605,747

4,207,345,780

2,497,605,747

3,742,719,667

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งในรู ปตัว๋ แลกเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย
เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 198,688,257 บาท (พ.ศ. 2555 : ไม่มี) มีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดื อน นับจากวันที่เริ่ มต้นสัญญา
และไม่มีหลักประกัน ตัว๋ แลกเงินดังกล่าวเป็ นการต่อตัว๋ จากตัว๋ แลกเงินฉบับเดิมซึ่ งครบกําหนดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ตัว๋ แลกเงินมีมูลค่าหน้าตัว๋ เป็ นจํานวนเงิน 200 ล้านบาท และมีส่วนลดจากมูลค่าหน้าตัว๋ ซึ่ งถูกหักเป็ นเงินสดเป็ นจํานวน 1,662,772 บาท
ซึ่งส่ วนลดมูลค่าตัว๋ แลกเงินจะถูกตัดจําหน่ายตลอดระยะเวลานับตั้งแต่วนั ที่ได้รับตราสารหนี้จนถึงวันครบกําหนด ตัว๋ แลกเงินมีอายุ
ครบกําหนดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

58

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
19

เงินกู้ยมื (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษ ทั มี เงิ น กู้ยืม ที่ มีห ลัก ประกัน จากสถาบัน การเงิ น ในประเทศหลายแห่ ง เป็ นจํานวนทั้ง สิ้ น
2,298,917,490 บาท (พ.ศ. 2555 : 3,742,719,667 บาท) เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินมีระยะเวลาครบกําหนดในระยะเวลาภายใน
2 ปี - 12 ปี นับจากวันที่เริ่ มต้นสัญญา และมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่าง MLR - ร้อยละ 2.375 ถึง MLR - ร้อยละ 1.50 (พ.ศ. 2555 : MLR ร้อยละ 1.50 ถึง MLR) และมีเงื่อนไขการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่กาํ หนด โดยมีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันดังนี้
ก)
ข)
ค)
ง)

คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินอาคารและคลังสิ นค้าของบริ ษทั (หมายเหตุ 15)
คํ้าประกันโดยการจดจํานองสิ ทธิการเช่า (หมายเหตุ 16)
คํ้าประกันโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั
คํ้าประกันโดยการจํานําหุน้ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด จํานวน 8,890,000 หุน้ ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้
ทําการปลดจํานําหุน้ ดังกล่าวเสร็ จสิ้ นแล้ว
จ) คํ้าประกันโดยจํานําหุ ้นที่ถืออยูใ่ นบริ ษทั แวร์ เฮาส์ เอเซี ย อะไลแอนซ์ จํากัด จํานวน 26,970,000 หุ ้น และหุ ้นที่ถืออยูใ่ นบริ ษทั
ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด จํานวน 23,400,000 หุน้ (หมายเหตุ 14) ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ทาํ การปลดจํานําหุ ้น
ดังกล่าวเสร็ จสิ้ นแล้ว
ฉ) โอนสิ ทธิการรับเงินตามสัญญาเช่าคลังสิ นค้า ภายใต้สญ
ั ญาเช่าระยะยาวให้กบั เจ้าหนี้เงินกูย้ มื สถาบันการเงิน
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั อยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของสัญญาเงินกูย้ มื ซึ่งกําหนดให้กลุ่มบริ ษทั ต้องดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน สัดส่ วนการถือหุน้
ของผูบ้ ริ หาร และเงื่อนไขอื่นๆ ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื ที่ได้กาํ หนดไว้สาํ หรับวงเงินกูย้ มื ในแต่ละสัญญา
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เงินสดรับจาก - เงินกูย้ มื ระยะสั้น
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
ตัดจําหน่ายส่ วนลดจากตัว๋ แลกเงิน
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชี
จ่ายคืน - เงินกูย้ มื ระยะสั้น
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
ราคาตามบัญชีปลายปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

4,207,345,780 2,949,587,181 3,742,719,667 1,930,108,032
2,202,831,743
2,202,831,743
2,541,821,169 2,782,386,420 2,231,821,169 2,692,386,420
2,050,439
2,050,439
(4,320,592)
(2,721,155)
(2,006,193,925)
(2,006,193,925)
(4,445,928,867) (1,521,906,666) (3,675,623,346) (879,774,785)
2,497,605,747 4,207,345,780 2,497,605,747 3,742,719,667
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
19

เงินกู้ยมื (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
เงินกูย้ มื
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินกูย้ มื

198,688,257
2,298,917,490
2,497,605,747

879,610,000
3,327,735,780
4,207,345,780

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
198,688,257
2,298,917,490
2,497,605,747

879,610,000
2,863,109,667
3,742,719,667

เงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่มีความเสี่ ยงในเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและช่วงเวลาการกูย้ มื ซึ่ งจะมีผลต่อการวัด
มูลค่าใหม่ของเงินกูย้ มื มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
6 เดือนหรือ
น้ อยกว่ า 6 - 12 เดือน
1 - 5 ปี มากกว่ า 5 ปี
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกูย้ มื รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เงินกูย้ มื รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

36,500,000
1,182,589,289

760,500,000 1,295,218,800 206,698,690 2,298,917,490
50,859,955 1,653,973,305 1,319,923,231 4,207,345,780
งบการเงินเฉพาะบริษัท

6 เดือนหรือ
น้ อยกว่ า
บาท
เงินกูย้ มื รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เงินกูย้ มื รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

36,500,000
1,178,268,697

6 - 12 เดือน
บาท

1 - 5 ปี
บาท

มากกว่ า 5 ปี
บาท

รวม
บาท

760,500,000 1,295,218,800 206,698,690 2,298,917,490
50,859,955 1,193,667,784 1,319,923,231 3,742,719,667

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั ต่อไปนี้

- เงินเบิกเกินบัญชี
- เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี

4.65 - 5.56

4.65 - 5.56

7.49
5.27

5.26
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
19

เงินกู้ยมื (ต่อ)
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี้

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม
บาท
บาท

2,497,605,747
2,497,605,747

2,497,605,747
2,497,605,747

2,498,843,228
2,498,843,228

2,498,843,228
2,498,843,228

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่ งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่ฝ่ายบริ หาร
คาดว่ากลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะต้องจ่าย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะสั้น และเงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคารนั้น ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีของรายการดังกล่าว
ราคาตามบัญชีของเงินกูย้ มื มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากกูย้ มื เงินในสกุลเงินบาท
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี

995,688,257
1,295,218,800
206,698,690
2,497,605,747

1,229,128,652
1,653,973,305
1,319,923,231
4,203,025,188

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
995,688,257
1,295,218,800
206,698,690
2,497,605,747

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

61

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
19

เงินกู้ยมื (ต่อ)
วงเงินกู้ยมื
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกออกมาใช้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว - ครบกําหนดภายใน 1 ปี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว - ครบกําหนดเกิน 1 ปี

1,727,301,310
1,727,301,310

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
1,727,301,310
1,727,301,310

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

วงเงินกูย้ มื ที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งปี เป็ นวงเงินกูย้ มื ของแต่ละปี ที่จะมีการทบทวนตามวาระ
20

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า
เงินประกันผลงาน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
อื่นๆ
รวม

819,164,815
240,794,842
34,776,187
22,032,781
6,097,296
282,768
1,123,148,689

542,944,836
65,669,892
6,314,214
7,984,731
5,775,559
16,600,000
110,094
645,399,326

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
803,784,535
208,948,410
46,160,127
19,995,054
5,746,330
88,128
272,372
1,084,994,956

450,756,016
65,669,892
11,222,409
7,082,672
3,968,314
16,600,000
110,094
555,409,397
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
21

หุ้นกู้ (สุ ทธิ)
หุน้ กูแ้ ละค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
งบการเงินรวม
และงบการเงิน
เฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
บาท
หุน้ กู้ ราคาตามมูลค่า
หัก ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
หุน้ กู้ (สุ ทธิ)
หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (สุ ทธิ)

2,700,000,000
(4,716,637)
2,695,283,363
2,695,283,363

รวม
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
หัก ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูต้ ดั จําหน่ายระหว่างงวด

5,110,950
(394,313)
4,716,637

รวม

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 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
ซึ่งอาจมีหรื อไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรื อไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
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
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
21

หุ้นกู้ (สุ ทธิ) (ต่อ)
ภายใต้ขอ้ กําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั ต้องดํารง
อัตราส่ วนทางการเงิน และมีขอ้ จํากัดในการกระทําใด ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี้
ตามหุน้ กู้
มูลค่ายุติธรรมของหุ ้นกู้คาํ นวณจากกระแสเงิ นสดในอนาคตซึ่ งคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลที่ มีอายุคงเหลื อ
ใกล้เคียงกับอายุคงเหลือของหุ ้นกู้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมของหุ ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีมูลค่า
2,732,087,083 บาท สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับหุน้ กูช้ ุดที่ 1
จํานวนเงิน 1,630 ล้านบาท ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.24 ต่อปี ตลอดอายุหุน้ กู้ เป็ นแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR - ร้อยละ
3.06 (หมายเหตุ 34) ซึ่งสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 (วันที่บริ ษทั ออกและเสนอ
ขายหุน้ กู)้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้มีการบันทึกผลกระทบจากสัญญาดังกล่าวเป็ นรายการลูกหนี้จากสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยเป็ นจํานวน 2.53 ล้านบาท (หมายเหตุ 11)

22

สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น)ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้เกินกว่า 12 เดือน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้เกินกว่า 12 เดือน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี (สุ ทธิ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

6,717,343

4,052,624

6,717,343

-

6,876,872
13,594,215

6,514,650
10,567,274

7,079,522
13,796,865

6,514,650
6,514,650

(1,483,650)

(139,946,478)

(1,483,650)

(569,123)

(2,771,038)
(4,254,688)

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

(2,771,038)
(4,254,688)

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

9,339,527

(154,928,188)

9,542,177

(19,603,457)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
22

สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น)ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
(เพิ่ม)/ลดในกําไรหรื อขาดทุน (หมายเหตุ 32)
(เพิ่ม)/ลดในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ราคาตามบัญชีปลายปี

(154,928,188)
139,170,189
25,097,526
9,339,527

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

(19,603,457)
3,845,458
25,300,176
9,542,177

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

งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาวที่อายุสญ
ั ญาเกิน 3 ปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(กําไร)/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า
ที่ภาษีกาํ หนด
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ที่หกั ได้ทางภาษี
(กําไร)/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
ผลต่างชัว่ คราวจากการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุ ทธิ)

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

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

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

117,753
190,779
1,180,349
1,488,881

8,328,558
2,302,367
1,425,230
1,538,060
13,594,215

(9,193,007)

9,193,007

(569,123)
(23,559,466)
(6,422,449)
(125,751,417)
(165,495,462)
(154,928,188)

1,538,060
1,538,060

-

-

569,123
3,111,088
(943,327)
125,751,417
137,681,308

23,559,466
23,559,466

(3,311,361)
(943,327)
(4,254,688)

139,170,189

25,097,526

9,339,527
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
22

สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น)ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาวที่อายุสญ
ั ญาเกิน 3 ปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกมา
ผลต่างชัว่ คราวจากการตีราคาสิ นทรัพย์ลดลง
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า
ที่ภาษีกาํ หนด
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ที่หกั ได้ทางภาษี
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
ผลต่างชัว่ คราวจากการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุ ทธิ)

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาวที่อายุสญ
ั ญาเกิน 3 ปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(กําไร)/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายที่หกั ได้ทางภาษี
(กําไร)/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุ ทธิ)

งบการเงินรวม
1 มกราคม
ลดใน/(เพิม่ )
ลดใน/(เพิม่ )
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

(3,052,935)

(6,140,072)

-

(9,193,007)

(16,570,655)
(1,360,000)
(6,983,011)
(125,751,417)
(153,718,018)

16,001,532
560,562
10,422,022

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

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

(131,852,795)

(875,927)

(22,199,466)

(154,928,188)

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

31 ธันวาคม
พ .ศ.2556
บาท

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

4,170,376
190,780
1,180,349
5,541,505

1,740,710
1,740,710

8,328,557
2,302,368
1,425,230
1,740,710
13,796,865

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

569,123
(1,321,843)
(943,327)
(1,696,047)

23,559,466
23,559,466

(3,311,361)
(943,327)
(4,254,688)

(19,603,457)

3,845,458

25,300,176

9,542,177
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
22

สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น)ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่ อ นไหวของภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษทั

1 มกราคม
ลดใน/(เพิม่ )
ลดใน/(เพิม่ )
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
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุ ทธิ)

23

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
บาท

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

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

-

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

(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)

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

(4,934,713)

7,530,722

(22,199,466)

(19,603,457)

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ)
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ)

9,724,521
(1,118,738)
8,605,783
(4,150,812)
4,454,971

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
9,724,521
(1,118,738)
8,605,783
(4,150,812)
4,454,971

7,027,338
(269,585)
6,757,753
(4,954,930)
1,802,823
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
23

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เงินกูย้ มื เพื่อซื้อรถยนต์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าทางการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี

6,757,753
8,494,799
(6,646,769)
8,605,783

6,214,422
3,665,618
(3,122,287)
6,757,753

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
6,757,753
8,494,799
(6,646,769)
8,605,783

6,214,422
3,665,618
(3,122,287)
6,757,753

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าข้างต้นมีดงั นี้

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

4,650,780
5,073,741
9,724,521

4,650,780
5,073,741
9,724,521

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

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

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีหลักประกันคือ บริ ษทั จะต้องมอบคืนสัญญาเช่าการเงินแก่ผใู้ ห้เช่าในกรณี บริ ษทั ผิดสัญญา
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีของรายการดังกล่าว
24

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่ และหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอืน่
24.1 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่ายจากการจ่ายเงินปั นผล
ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนด
เงินประกันสังคมค้างจ่าย
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

10,212,160
7,354,605
2,564,123
1,318,076
47,833
21,496,797

9,640,383
7,354,605
2,564,123
1,248,440
47,833
20,855,384

2,635,182
419,142
20,400
3,074,724

2,633,501
173,407
20,400
2,827,308
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
24

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่ และหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอืน่ (ต่อ)
24.2 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามสัญญาปรับตามวิธีเส้นตรง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

3,994,988
8,376,294
12,371,282

3,994,988
8,376,294
12,371,282

10,557,939
1,405,157
11,963,096

10,557,939
1,405,157
11,963,096

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นปี
บวก ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และขาดทุนจากประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ต้นทุนดอกเบี้ย
หัก จ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

1,405,157
6,691,593
279,544
8,376,294

1,405,157
1,405,157

ค่าใช้จ่ายจํานวน 6,971,137 บาท (พ.ศ. 2555 : 1,405,157 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการลาออกของพนักงาน
อายุเกษียณ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ร้อยละ 4.12 ร้อยละ 1.94 - 4.98
ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 2.00 - 8.00
ร้อยละ 0.00 - 8.00 ร้อยละ 4.00 - 73.00
60 ปี
60 ปี
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
25

เงินมัดจําจากสั ญญาเช่ าระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงของเงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาวสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เงินมัดจําเพิ่มระหว่างปี
เงินมัดจําขอคืนระหว่างปี
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
- ขายในระหว่างปี
- คงเหลือ ณ สิ้ นปี (หมายเหตุ 12)
ราคาตามบัญชีปลายปี
26

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
บาท

252,277,622
231,955,414
(34,771,795)

245,905,622
212,714,282
(34,771,795)

(184,001,181)
(114,175,496)
151,284,564

(158,388,049)
(114,175,496)
151,284,564

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
การออกหุน้ เพิ่มระหว่างงวดไตรมาสที่ 4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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
917,998,474

305,993,511
917,992,494
917,992,494

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

305,993,511
917,992,494
917,992,494

1,548,743,732
1,548,743,732
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
26

ทุนเรือนหุ้นและการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้น (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี พ.ศ. 2556 มีมติเอกฉันท์ให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีก
จํานวน 102,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 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 ทั ในอัตรา 5 หุ ้นเดิ มต่ อ 1 หุ ้นใหม่ (บริ ษ ทั มี หุ้นทั้งสิ้ น
510,000,000 หุ ้น) ซึ่ งบริ ษทั ได้ทาํ การปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยจํานวนหุ ้นที่จ่ายเป็ นหุ ้นปั นผล
มีจาํ นวนทั้งสิ้ 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 จะมี ทุนจดทะเบี ยนและทุนชําระแล้วจํานวนทั้งสิ้ น 611,998,983 บาท บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบี ยนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

-

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจํานวน 305,999,491 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นจํานวน 305,999,491 หุ ้น จากทุน
จดทะเบียนเดิม 611,998,983 บาท (ทุนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจํานวน 1,017 บาท)
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 917,998,474 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ ้น
ซึ่ งบริ ษทั ได้ทาํ การปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยจํานวนหุ ้นที่จ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลมีจาํ นวนทั้งสิ้ น
305,993,511 หุ ้น คิ ดเป็ นเงิ นจํานวน 305,993,511 บาท บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบี ยนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2555 มีมติเอกฉันท์ให้
-

เปลี่ยนแปลงราคาหุน้ ที่ตราไว้จากหุน้ ละ 10 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยการแตกหุน้ สามัญจํานวน 38,059,996 หุน้
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
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
26

ทุนเรือนหุ้นและการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้น (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (ต่อ)
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนแปลงหุน้ และเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ 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

-

หุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการเสนอขายหุ ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก จํานวน 129,400,040 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท โดยเสนอขายต่อประชาชน ราคาหุน้ ละ 13.25 บาท ได้ถูกซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคิดเป็ น
มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้ น 1,714.55 ล้านบาท

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพื่อการเสนอขายหุน้ ดังกล่าว จํานวน 36.41 ล้านบาท ได้รับรู้สุทธิจากส่ วนเกินมูลค่าหุน้
27

การจ่ ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสํ ารองตามกฎหมาย
27.1 ทุนสํ ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นปี
จัดสรรเพิ่มระหว่างงวดไตรมาสที่ 1
ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
จัดสรรเพิ่มระหว่างงวดไตรมาสที่ 2
ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
จัดสรรเพิม่ ระหว่างงวดไตรมาสที่ 3
ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
จัดสรรเพิ่มระหว่างงวดไตรมาสที่ 4
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

6,400,000
6,400,000
8,600,000
15,000,000
27,000,000
42,000,000
42,000,000

6,400,000
6,400,000
8,600,000
15,000,000
27,000,000
42,000,000
42,000,000

-

-
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
27

การจ่ ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสํ ารองตามกฎหมาย (ต่อ)
27.1 ทุนสํ ารองตามกฎหมาย (ต่อ)
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 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรในงบการเงินรวม ได้รวมทุนสํารองตามกฎหมาย
ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งจํานวนเงิน 9,400,000 บาท และ 6,000,000 บาท ตามลําดับ
27.2 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 ้นเป็ น
จํานวนรวม 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 นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 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 หุน้
เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ (บริ ษทั มีหุน้ ทั้งสิ้ น 510,000,000 หุน้ ) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 510,000,000 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนใหม่ 612,000,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 102,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายหุน้ ปั นผล 0.20 บาท
ต่อหุ ้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นเดิ มหลังการจัดสรรหุ ้นปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด
แทนการจ่ายเป็ 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
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
27

การจ่ ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสํ ารองตามกฎหมาย (ต่อ)
27.2 เงินปันผลจ่ าย (ต่อ)
รวมข้อ 1 และ 2 เป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.2222222222 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงิ นไม่เกิ 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

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 หุน้ ) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 611,998,983 บาท
(จํานวนหุ ้นจดทะเบี ยนหลังจากจดทะเบี ยนลดทุ นจดทะเบี ยนที่ ย งั ไม่ ได้เรี ยกชําระจํานวน 1,017 บาท) เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 917,998,474 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิน 305,999,491 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายหุน้ ปั นผล
0.50 บาทต่อหุ ้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ ้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 นผลให้แก่ ผูถ้ ื 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

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั มีเงินปั นผลจ่ายในรู ปหุน้ ปั นผลเป็ นจํานวน 407,992,494 บาท และมีเงินสด
ปั 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 ถึงสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 สําหรับผูถ้ ือหุ ้นสามัญในอัตรา
11.29 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนรวม 350,000,000 บาท และมีมติให้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มอีกจํานวน 3,400,000 บาท
รวมทั้งสิ้ น 9,400,000 บาท (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)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
28

องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
29

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะ
บริษัท
บาท

5,440,000
88,797,864
94,237,864
(100,390,105)
(6,152,241)

5,440,000
88,797,864
94,237,864
(101,200,703)
(6,962,839)

รายได้ อนื่
รายได้อื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

รายได้เงินปั นผลจากบริ ษทั แวร์เฮ้าส์ เอเชีย
อะไลแอนซ์ จํากัด (หมายเหตุ 27.2)
รายได้เงินปันผลจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ฯ
รายได้จากการบริ หารบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการบริ หารกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ฯ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
อื่นๆ
รวม
30

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
56,721,600
230,000
10,089,226
7,754,315
4,214,109
4,511,966
83,521,216

32,280,178
6,101,913
2,367,076
1,659,909
2,244,764
44,653,840

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
349,999,973
56,721,600
19,558,000
10,089,226
7,761,493
3,870,459
4,373,230
452,373,981

157,169,990
32,280,178
6,101,913
7,101,438
1,659,909
1,720,082
206,033,510

ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 35.1)
สัญญาเช่าทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหุน้ กู้
รวมต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

158,545,293
23,402,708

147,256,477
-

150,394,161
23,402,708

113,256,058
-

525,201
394,313
182,867,515

1,631,815
412,641
149,300,933

15,926,549
525,201
394,313
190,642,932

6,779,292
412,641
120,447,991
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ถูกจัดประเภทตามลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่ งแสดงรวมไว้ใน
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา - อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(หมายเหตุ 15)
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
(หมายเหตุ 17)
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
รวม

32

66,103,851

31,967,306

66,103,851

31,967,216

125,758,382

94,021,324

125,758,382

72,342,863

6,548,864
5,724,119
19,120,489
11,544,068
312,329
235,112,102

4,080,549
6,489,262
12,433,528
2,853,380
60,163
151,905,512

6,541,135
5,724,119
18,206,063
11,498,187
291,806
234,123,543

4,050,373
5,375,194
11,235,721
2,834,455
51,828
127,857,650

ภาษีเงินได้
รายการกระทบยอดภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั สําหรับกําไรทางภาษี
สําหรับปี
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ภาษีเงินได้

388,031,852
(139,170,189)
248,861,663

39,678,634
875,928
40,554,562

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
167,905,154
(3,845,458)
164,059,696

26,808,088
(7,530,722)
19,277,366
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ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงิ นได้สําหรั บกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริ ษทั มียอดจํานวนเงินที่ แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชี คูณกับภาษีของ
ประเทศที่บริ ษทั ใหญ่ต้ งั อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
กําไรก่อนภาษีเงินได้
กําไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
(ร้อยละ 100)
ส่ วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
(พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 23)
ผลกระทบ:
รายได้ที่ไม่ตอ้ งนํามารวมคํานวณภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาคํานวณกําไร
ทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่สามารถนํามาคํานวณกําไร
ทางภาษี
การวัดมูลค่าใหม่เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
การวัดมูลค่าใหม่เนื่องจากได้รับ
สิ ทธิประโยชน์การส่ งเสริ มการลงทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

1,712,320,072

252,971,227

1,631,412,678

321,571,254

(410,976,499)

(86,007,503)

(410,976,499)

(86,007,503)

1,257,735
1,302,601,308

166,963,724

1,220,436,179

235,563,751

260,520,262

38,401,657

244,087,236

54,179,663

(13,832,416)

(4,832,813)

(81,938,362)

(40,981,910)

2,173,817
-

16,465,543
(8,419,638)

1,910,822
-

14,376,484
(8,392,498)

-

(669,308)

-

248,861,663

(390,879)
40,554,562

164,059,696

486,506
(390,879)
19,277,366

ในระหว่างปี ผลของการเปลี่ ยนแปลงอัตราภาษีเงิ นได้จากร้ อยละ 30 เป็ นร้ อยละ 23 สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นหรื อ
หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และร้อยละ 20 สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มต้นหรื อหลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ที่ เกี่ ย วข้อ งได้ถู ก วัด มู ล ค่ า ใหม่ ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ที่ ก ลับ รายการในระหว่า งปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้ถูกวัดมูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่แท้จริ งสําหรับงวดในอัตราร้อยละ 20 (สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 23)
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กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ส่ วนแบ่งกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

1,463,458,409

212,416,665

1,467,352,982

302,293,888

917,998,474
1.59

719,445,184
0.30

917,998,474
1.60

719,445,184
0.42

บริ ษทั ไม่มีการออกหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างที่นาํ เสนอรายงาน ดังนั้นกําไรต่อหุ ้นปรับลดที่นาํ เสนอจึงมีจาํ นวนเท่ากับ
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้รวมหุน้ ปั นผลในอัตรา 5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ซ่ ึ ง
ได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 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 26) เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 เรื่ องกําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุ ้นและจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ได้แสดงปรั บใหม่อนั 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 26)

78

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
34

เครื่องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทาํ ให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการเงินหรื อตราสารทุนของ
กิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

เครื่ องมืออนุพนั ธ์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
บาท
บาท

2,529,849

2,529,849

-

-

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
สําหรับหุ ้นกู้ (หมายเหตุ 21) จากอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย บริ ษทั
ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนผลแตกต่างระหว่างจํานวนดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่และอัตราลอยตัวซึ่ งคํานวณจากจํานวนเงิน ตามสัญญา
ที่ตกลงไว้ในแต่ละช่วงเวลาที่กาํ หนดไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จํานวนเงินตามสัญญามีมูลค่า 1,630 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.24 และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
Minimum Loan Rate (MLR) ลบร้อยละ 3.06
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยมีกาํ หนดชําระผลแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยเป็ นรายหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559
มูลค่ ายุติธรรมสุ ทธิของเครื่องมืออนุพนั ธ์ ทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของเครื่ องมืออนุ พนั ธ์ทางการเงิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและจัดประเภทเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยง
กระแสเงินสด มีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
สัญญาที่มีมูลค่ายุติธรรมเชิงบวก
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

4,198,946

-

4,198,946

-

79

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
35

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่ งหนึ่ งหรื อมากกว่าหนึ่ งแห่ ง โดยที่
บุคคลหรื อกิจการนั้นมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่
ดําเนิ นธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่เป็ น
เจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนื อกิจการ ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการและ
พนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันซึ่ 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 62.73 จํานวนหุน้ ที่เหลือร้อยละ 32.27
ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
บริ ษทั ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 14.2 ซึ่งบริ ษทั ได้ร่วมทุน มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั โดยมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้ ร่ วมกัน
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
35

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
35.1 รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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
- ค่าที่ปรึ กษาโครงการ
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ค่าชดเชยผลขาดทุนจากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์
ดอกเบี้ยจ่าย - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าสํานักงานจ่าย- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่ารถยนต์
กิจการร่ วมค้า
- รายได้การบริ หารกิจการร่ วมค้า
35.2 ยอดค้ างชําระ

บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด
- เงินปั นผลค้างรับ
- ดอกเบี้ยค้างรับ
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
- ลูกหนี้การค้า
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
กิจการร่ วมค้า
- เงินทดรองจ่าย
- ลูกหนี้อื่น

-

-

137,578
140,000
349,999,973
11,263,420

4,796,791
360,000
-

-

-

360,000
18,828,000
4,663,129

160,000
5,328,607

8,042,406
571,380

1,631,815
6,335,218
-

8,042,406
571,380

87,000,000
6,779,292
6,335,218
-

230,000

-

230,000

-

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

-

-

11,263,420

157,169,990
5,946,432
-

-

-

19,688,628
120,521

5,328,606

230,000

-

1,992,061
230,000
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
35

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
35.3 เงินให้ ก้ ยู มื แก่ บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด (บริษัทย่ อย)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ยอดต้นปี
เงินให้กเู้ พิ่มระหว่างปี
คืนเงินกูย้ มื ระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
74,394,004
(74,394,004)
-

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

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั มี เงิ นให้กู้ยืมแก่ บ ริ ษทั ย่อยในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิ นจํา นวน 74,394,004 บาท
โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามโดยไม่มีหลักประกัน ซึ่ งวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556
บริ ษทั ได้รับชําระเงินให้กแู้ ก่บริ ษทั ย่อยคืนทั้งจํานวนแล้ว
35.4 เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ยอดต้นปี
เงินกูเ้ พิ่มระหว่างปี
เงินชําระคืนระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
214,225,000
1,277,000,000
(937,225,000)
554,000,000

387,000,000
(172,775,000)
214,225,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อยในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินมีจาํ นวนเงิน 160,000,000 บาท
และจํา นวนเงิ น 394,000,000 บาท ซึ่ งมี อ ัต ราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 2.65 ต่ อ ปี และดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 2.55 ต่ อ ปี ตามลํา ดับ
(พ.ศ. 2555 : 124,225,000 บาท และจํานวนเงิน 90,000,000 บาท ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.60 ต่อปี และดอกเบี้ยร้อยละ
2.65 ต่อปี ตามลําดับ) และมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม โดยไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้รับมาเพื่อใช้ในการขยายการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
35

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
35.4 เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อยในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินซึ่ งมีกาํ หนดชําระคืน
เมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อัตราดอกเบีย้
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

2.65%
2.55%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
บาท
อัตราดอกเบีย้
160,000,000
394,000,000
554,000,000

5.60%
2.65%
-

พ.ศ. 2555
บาท
90,000,000
124,225,000
214,225,000

35.5 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ผูบ้ ริ หารสําคัญของบริ ษทั รวมถึงกรรมการ (ไม่วา่ จะทําหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่) คณะผูบ้ ริ หารระดับสูง เลขานุการบริ ษทั
และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนที่จ่ายหรื อค้างจ่ายสําหรับผูบ้ ริ หารสําคัญมีดงั นี้

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

36,509,239
6,790,441
43,299,680

36,509,239
6,790,441
43,299,680

25,478,000
1,384,697
26,862,697

25,478,000
1,384,697
26,862,697

35.6 เงินลงทุน
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
36

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นในภายหน้ารวมทั้งสัญญาต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
36.1 รายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
สัญญาก่อสร้างคลังสิ นค้า

433,726,984

823,059,044

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
433,726,984

823,059,044

36.2 ภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณี ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี้
กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้สําหรับสิ ทธิ การเช่ าที่ดิน ระยะเวลาของสัญญาเช่ าอยูร่ ะหว่าง
28 ถึง 30 ปี และสัญญาเช่าส่ วนใหญ่สามารถต่ออายุการเช่าได้โดยอัตราค่าเช่าใหม่เป็ นไปตามอัตราตลาด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

17,030,340
71,551,489
552,237,496
640,819,325

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
16,280,340
68,251,489
531,537,496
616,069,325

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายเงินมัดจําที่ดินสําหรับโครงการในอนาคตเป็ นจํานวน 56,074,019 บาท
(พ.ศ. 2556 : ไม่มี) (หมายเหตุ 18)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
37

สิ ทธิประโยชน์ จากคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนดังต่อไปนี้
เลขที่บัตร

วันที่คณะกรรมการ
อนุมัติ

ประเภทกิจการ

วันที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกิจการ

หมดอายุวนั ที่

1

สิทธิพเิ ศษที่สําคัญ *
2 3 4 5

6

1822(2)/2553 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

พัฒนาอาคารสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและหรื อคลังสิ นค้า

16 มีนาคม พ.ศ. 2554

15 มีนาคม พ.ศ. 2562

-











2815(2)/2555

พัฒนาอาคารสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและหรื อคลังสิ นค้า

1 กันยายน พ.ศ. 2555

31 สิ งหาคม พ.ศ.2562 

-



-

-

-

22 สิ งหาคม พ.ศ. 2555

* สิ ทธิพิเศษที่สาํ คัญ
1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100
ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาํ หนดเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณี
ที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม จะได้รับอนุญาต
ให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลมีกาํ หนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุ ทธิของปี ใดปี หนึ่งหรื อหลายปี ก็ได้
2) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100
ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาํ หนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณี
ที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม จะได้รับอนุญาต
ให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลมีกาํ หนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุ ทธิของปี ใดปี หนึ่งหรื อหลายปี ก็ได้
3) ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ย
ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู้ ด้รับการส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
4) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีกาํ หนดเวลา
5 ปี นับจากวันที่พน้ กําหนดระยะเวลาตามข้อ1
5) ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า และค่านํ้าประปา 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่มีรายได้
จากการประกอบกิจการนั้น
6) ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการ
หักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ
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37

สิ ทธิประโยชน์ จากคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนได้มีมติ อนุ มตั ิให้การส่ งเสริ มในประเภทกิ จการพัฒนาพื้นที่
สําหรับกิจการอุตสาหกรรม สําหรับกิจการในเขตอุตสาหกรรมของบริ ษทั เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดสระบุรี
แก่บริ ษทั โดยได้รับสิ ทธิพิเศษที่สาํ คัญดังนี้
-

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาํ หนดเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
ในกรณี ที่ประกอบกิ จการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ ง ผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม
จะได้รับอนุ ญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํ หนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุ ทธิของปี
ใดปี หนึ่งหรื อหลายปี ก็ได้

-

ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคํานวณเพื่อเสี ย
ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู้ ด้รับการส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการออกบัตรส่ งเสริ มการ
ลงทุนดังกล่าวให้แก่บริ ษทั
ในฐานะที่เป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้จากค่าเช่ าและบริ การสําหรับกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ได้การส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สามารถแยกรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556 (บาท)

รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
รายได้อื่น

ได้ รับการส่ งเสริม
การลงทุน

ไม่ ได้ รับการส่ งเสริม
การลงทุน

1,950,919,252
73,102,709
2,113,666
2,026,135,627

พ.ศ. 2555 (บาท)
รวม

ได้ รับการส่ งเสริม
การลงทุน

ไม่ ได้ รับการส่ งเสริม
การลงทุน

รวม

1,640,981,553
392,506,499
450,260,315

3,591,900,805
465,609,208
452,373,981

262,428,972
44,758,708
591,021

612,000,000
172,108,162
205,442,489

874,428,972
216,866,870
206,033,510

2,483,748,367

4,509,883,994

307,778,701

989,550,651

1,297,329,352
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38

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
-

ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จํากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 1,000,000 บาท
เป็ น 768,000,000 บาท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 767,000,000 บาท โดยการออกหุน้ ใหม่เป็ นหุน้ สามัญจํานวน 7,670,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยบริ ษทั และกลุ่มเคพีเอ็น ยังคงสัดส่ วนการถือหุน้ ในสัดส่ วนเดิม ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 14

-

จากการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการของบริ ษทั มีมติเอกฉันท์
อนุมตั ิการออกตัว๋ แลกเงิน วงเงิน 1,000 ล้านบาท มีกาํ หนดระยะเวลาชําระหนี้ ไม่เกิน 9 เดือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ซึ่ งตัว๋ แลกเงินดังกล่าวมีระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วนั ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 7 มกราคม
พ.ศ. 2558 มูลค่าที่ตราไว้ต่อฉบับไม่ต่าํ กว่า 10 ล้านบาท โดยมีราคาขายตามราคาหน้าตัว๋ แลกเงินระยะสั้นหักส่ วนลด

-

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 บริ ษทั ได้ยนื่ หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหุน้ กูเ้ พิ่มเติม (หมายเหตุ 21) ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภท
ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ และไม่สามารถไถ่ถอนก่อนครบกําหนดจํานวน 1 ชุด เป็ นจํานวนเงิน
500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.01 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ หุ ้นกูด้ งั กล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท
บริ ษทั จะเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
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