บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาล
และข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และของเฉพาะบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนอข้อ มู ลทางการเงิ น ระหว่างกาลเหล่ านี้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงิ นระหว่า งกาล ส่ วนข้า พเจ้า เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิน
และบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้า
จึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อ ง
งบการเงินระหว่างกาลในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

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

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

บาท

บาท

บาท

บาท

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

77,209,951

319,822,524

73,701,018

298,692,401

เงินลงทุนชัว่ คราว

6

98,571,343

663,495,683

152,266

138,787

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

7

32,789,409

48,252,871

32,050,432

66,532,998

128,835,310

63,152,578

128,835,310

63,152,578

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8

21,586,903

12,025,981

20,969,071

11,379,971

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

9

2,921,496,441

2,225,070,960

2,921,496,441

2,225,070,960

3,280,489,357

3,331,820,597

3,177,204,538

2,664,967,695

1,373,375,250

1,387,461,150

1,373,375,250

1,387,461,150

898,276,917

898,276,917

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

10

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า

11

291,420,485

13,021,557

295,400,183

14,279,293

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุ ทธิ)

12

6,487,698,303

6,167,212,947

6,487,698,303

6,167,212,947

สิ ทธิการเช่า (สุ ทธิ)

13

63,411,582

63,953,042

63,411,582

63,953,042

12,020,775

19,819,925

12,020,775

19,819,925

รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี (สุ ทธิ)

-

-

ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ (สุ ทธิ)

14

48,606,182

43,441,896

48,606,170

43,441,884

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุ ทธิ)

19

12,322,255

9,339,527

12,375,556

9,542,177

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุ ทธิ)

15

10,787,210

12,786,991

10,787,210

12,786,991

8,299,642,042

7,717,037,035

9,201,951,946

8,616,774,326

11,580,131,399

11,048,857,632

12,379,156,484

11,281,742,021

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 10 ถึง 47 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
2

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ของ
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

16
17

198,669,905
1,210,942,353

198,688,257
1,123,148,689

198,669,905
1,192,768,832

198,688,257
1,084,994,956

16
20

173,000,000
4,091,354

87,000,000
4,150,812

173,000,000
4,091,354

87,000,000
4,150,812

28.3

12,060,015
243,112,879

21,337,045
241,728,373

1,104,000,000
11,450,255
98,366,209

554,000,000
21,289,784
98,366,209

9

866,267,793
10,283,477

832,202,962
21,496,797

866,267,793
10,243,732

832,202,962
20,855,384

2,718,427,776

2,529,752,935

3,658,858,080

2,901,548,364

1,404,667,490
3,195,017,938
3,467,914
71,515,032
8,859,089
4,526,100

1,501,917,490
2,695,283,363
4,454,971
151,284,564
8,376,294
3,994,988

1,404,667,490
3,195,017,938
3,467,914
71,515,032
8,859,089
4,526,100

1,501,917,490
2,695,283,363
4,454,971
151,284,564
8,376,294
3,994,988

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

4,688,053,563

4,365,311,670

4,688,053,563

4,365,311,670

รวมหนีส้ ิ น

7,406,481,339

6,895,064,605

8,346,911,643

7,266,860,034

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุ ทธิ)
หุน้ กู้ (สุ ทธิ)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ)
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

16
18
20
21

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 10 ถึง 47 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
3

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

บาท

บาท

บาท

บาท

917,998,474

917,998,474

917,998,474

917,998,474

917,992,494

917,992,494

917,992,494

917,992,494

172,861,100

172,861,100

202,175,962

202,175,962

22

1,548,743,732

1,548,743,732

1,548,743,732

1,548,743,732

23

42,000,000

42,000,000

42,000,000

42,000,000

1,510,070,928

1,478,347,942

1,339,564,051

1,310,932,638

(18,018,194)

(6,152,241)

(18,231,398)

(6,962,839)

4,173,650,060

4,153,793,027

4,032,244,841

4,014,881,987

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้

22

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 917,998,474 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 917,992,494 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินทุนจากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
ด้วยการแลกหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

4,173,650,060

4,153,793,027

4,032,244,841

4,014,881,987

11,580,131,399

11,048,857,632

12,379,156,484

11,281,742,021

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 10 ถึง 47 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
4

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

115,983,797
(37,180,733)
-

96,418,352
2,046,477,209
(39,788,848)
(1,922,710,745)

115,983,797
(37,164,260)
-

93,145,115
454,608,793
(39,400,092)
(258,564,335)

78,803,064

180,395,968

78,819,537

249,789,481

24

32,674,920
(27,870,585)
(47,725,306)

21,593,692
(20,502,589)
(36,930,298)

29,780,685
(27,744,873)
(52,240,175)

371,810,317
(18,998,187)
(42,359,263)

11.1

(2,721,962)

26

33,160,131
(1,437,145)

144,556,773
(22,647,763)

28,615,174
16,239

560,242,348
(37,678,919)

31,722,986

121,909,010

28,631,413

522,563,429

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ :
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

(11,865,953)

25,805,798

(11,268,559)

25,730,603

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี

(11,865,953)

25,805,798

(11,268,559)

25,730,603

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

19,857,033

147,714,808

17,362,854

548,294,032

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

31,722,986
-

121,909,010
-

28,631,413
-

522,563,429
-

กําไรสํ าหรับงวด

31,722,986

121,909,010

28,631,413

522,563,429

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

19,857,033
-

147,714,808
-

17,362,854
-

548,294,032
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

19,857,033

147,714,808

17,362,854

548,294,032

0.03

0.19

0.03

0.81

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในกิจการร่ วมค้า
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

กําไรต่ อหุ้นส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
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-

-

-

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 10 ถึง 47 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
5

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอืน่ ของ
กําไรสะสม
ทุนจดทะเบียน

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว -

กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ -

รวมส่ วน

ทีอ่ อกและชําระ

ส่ วนเกินมูลค่ า

ส่ วนเกินทุน

ทุนสํ ารองตาม

กําไรจากการวัดมูลค่ า

ของผู้ถือหุ้น

เต็มมูลค่ าแล้ว

หุ้นสามัญ

จากการแลกหุ้น

กฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

เงินลงทุนเผือ่ ขาย

บริษทั ใหญ่

รวม

ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ก่อนปรับปรุง)
รายการปรับปรุ งจากการปฏิบตั ิตามนโยบายบัญชีใหม่

510,000,000
-

1,548,743,732
-

172,861,100
-

-

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

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

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

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

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (หลังปรับปรุง)
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

510,000,000

1,548,743,732

172,861,100

-

561,213,877

94,237,864

2,887,056,573

2,887,056,573

6,400,000
-

(6,400,000)
(50,999,300)
121,909,010

25,805,798

(50,999,300)
147,714,808

(50,999,300)
147,714,808

6,400,000

625,723,587

120,043,662

2,983,772,081

2,983,772,081

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
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510,000,000

1,548,743,732

172,861,100

ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอืน่ ของ
กําไรสะสม
ทุนจดทะเบียน

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว -

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ -

รวมส่ วน

ทีอ่ อกและชําระ

ส่ วนเกินมูลค่ า

ส่ วนเกินทุน

ทุนสํ ารองตาม

ขาดทุนจากการวัดมูลค่ า

ของผู้ถือหุ้น

เต็มมูลค่ าแล้ว

หุ้นสามัญ

จากการแลกหุ้น

กฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

เงินลงทุนเผือ่ ขาย

บริษทั ใหญ่

รวม

ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

917,992,494

1,548,743,732

172,861,100

42,000,000

1,478,347,942

(6,152,241)

4,153,793,027

4,153,793,027

31,722,986

(11,865,953)

19,857,033

19,857,033

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

917,992,494

1,510,070,928

(18,018,194)

4,173,650,060

4,173,650,060

-

1,548,743,732

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 10 ถึง 47 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้

172,861,100

42,000,000

6

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
องค์ประกอบอืน่ ของ
กําไรสะสม
ทุนจดทะเบียน

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

จัดสรรแล้ว -

กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ -

ที่ออกและชําระ

ส่ วนเกินมูลค่า

ส่ วนเกินทุน

ทุนสํารองตาม

กําไรจากการวัดมูลค่า

เต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ

จากการแลกหุ้น

กฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ก่อนปรับปรุง)
รายการปรับปรุ งจากการปฏิบตั ิตามนโยบายบัญชีใหม่

510,000,000
-

1,548,743,732
-

202,175,962
-

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (หลังปรับปรุง)
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้นสําหรับงวด
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

510,000,000

1,548,743,732

202,175,962

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

23

510,000,000

1,548,743,732

202,175,962

ยังไม่ ได้ จดั สรร

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย

รวม

-

385,947,991
3,956,009

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

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

-

389,904,000

94,237,864

2,745,061,558

6,400,000
-

(6,400,000)
(50,999,300)
522,563,429

25,730,603

(50,999,300)
548,294,032

6,400,000

855,068,129

119,968,467

3,242,356,290

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
องค์ประกอบอืน่ ของ
กําไรสะสม
ทุนจดทะเบียน

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

จัดสรรแล้ว -

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ขาดทุนจากการวัดมูลค่า

ที่ออกและชําระ

ส่ วนเกินมูลค่า

ส่ วนเกินทุน

ทุนสํารองตาม

เต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ

จากการแลกหุ้น

กฎหมาย

ยังไม่ ได้ จดั สรร

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย

รวม

ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้นสําหรับงวด
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

917,992,494

1,548,743,732

202,175,962

42,000,000

1,310,932,638

(6,962,839)

4,014,881,987

28,631,413

(11,268,559)

17,362,854

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

917,992,494

1,339,564,051

(18,231,398)

4,032,244,841

-

1,548,743,732

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 10 ถึง 47 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้

202,175,962

42,000,000

7

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

31 มีนาคม

31 มีนาคม

31 มีนาคม

31 มีนาคม

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

บาท

บาท

บาท

บาท

33,160,131

144,556,773

28,615,174

560,242,348

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา - อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

12

27,004,027

29,025,153

27,004,027

29,025,153

ค่าเสื่ อมราคา - ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์

14

2,346,292

1,230,632

2,346,292

1,226,544

ค่าตัดจําหน่าย

13

79,648

1,363,937

79,648

1,363,937

กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว

24

รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(123,766,463)

-

(196,044,457)

(2,822,202)

(777,136)

(13,278)

(729,596)

(2,021,070)

(3,841,657)

(2,021,070)

(3,841,657)

482,795

221,856

482,795

221,856

ดอกเบี้ยรับ

24

(61)

(3,458,634)

(12)

(3,596,194)

เงินปันผลรับ

24

(23,664,312)

(14,337,960)

(23,664,312)

(364,337,933)

47,725,306

36,930,298

52,240,175

42,359,263

-

-

-

ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่ วมค้า

11.1

2,721,962

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้อและการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น

15,463,462

1,099,657

34,482,566

(5,676,182)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(9,560,922)

45,039,859

(9,589,100)

48,223,247

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(2,940,853)

(63,148,814)

(2,940,853)

(63,043,814)

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

(4,086,392)

(22,976,125)

(3,252,493)

(21,403,586)

ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า

(9,277,030)

(30,950,878)

(9,839,529)

1,077,226

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(11,213,320)

2,006,408

(10,611,652)

1,510,135

เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว

(45,291,345)

2,332,973

(45,291,345)

48,045,430

531,112

1,395,550

531,112

1,395,550

18,637,228

1,945,429

38,558,145

76,017,270

61

4,565,456

12

10,649,448

(77,006,343)

(49,009,527)

(78,506,608)

(42,862,108)

(68,878)

(6,579,440)

(58,437,932)

(49,078,082)

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

(39,948,451)

(5,345,320)
38,459,290

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 10 ถึง 47 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
8

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
บาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
พ.ศ. 2556
บาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
บาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
พ.ศ. 2556
บาท

(510,000,000)
1,077,000,000
(7,510,578)
(961,519,059)
(11,768,065)
(281,120,890)
23,664,312

(202,548,474)
(944,000,000)
780,900,000
(1,617,067)
(1,079,630,048)
(5,059,766)
1,969,665,254
(56,243,364)
14,337,960

(40,000,000)
40,000,000
(7,510,578)
(945,387,350)
(11,768,065)
(281,120,890)
23,664,312

(202,548,474)
(899,000,000)
756,900,000
(1,617,067)
(948,747,888)
(3,405,245)
74,394,004
440,586,696
(56,243,364)
521,507,923

(671,254,280)

475,804,495

(1,222,122,571)

(318,173,415)

(11,250,000)
(1,046,515)
500,000,000
(623,846)
-

668,000,000
70,000,000
(468,000,000)
(1,521,030,888)
(1,200,738)
(50,999,300)

(11,250,000)
(1,046,515)
1,030,000,000
(480,000,000)
500,000,000
(623,846)
-

668,000,000
70,000,000
(468,000,000)
(1,150,725,367)
(1,200,738)
800,000,000
(468,000,000)
(50,999,300)

487,079,639

(1,303,230,926)

1,037,079,639

(600,925,405)

(242,612,573)
319,822,524

(876,504,513)
974,409,558

(224,991,383)
298,692,401

(880,639,530)
971,419,277

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

77,209,951

97,905,045

73,701,018

90,779,747

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวดประกอบด้ วย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

77,209,951
-

102,225,637
(4,320,592)

73,701,018
-

90,779,747
-

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

77,209,951

97,905,045

73,701,018

90,779,747

1,181,047,463
-

735,838,265
3,616,386

1,149,952,460
-

595,660,328
3,616,386

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็ นต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิจากภาษี)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ ทธิการเช่า
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ

6
14

13
11.1
24

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับเงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากหุน้ กู้
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กู้
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

รายการที่มิใช่ เงินสด
การเพิ่มขึ้นของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
- เจ้าหนี้ การค้า
การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์จากสัญญาเช่าการเงิน

16
16
16
16
20
28.3
28.3
18

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 10 ถึง 47 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินนี้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
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 10270
ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย (“กลุ่ ม บริ ษ ัท ”) คื อ การให้ เ ช่ า โรงงาน คลัง สิ น ค้า และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์อื่ น ๆ และ
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยว่ากลุ่มบริ ษทั
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลทางการเงิ นรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลที่ นาํ เสนอนี้ ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ ได้
ตรวจสอบ

2

นโยบายบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่ งหมายถึ งมาตรฐานการบัญชี ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ
วิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการจัดทํา
และนําเสนอรายงานทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด) ได้จดั ทําให้เป็ นรู ปแบบที่สมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการ
กํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ส่ ว นหมายเหตุ ประกอบข้อ มูล ทางการเงิ น จัดทํา เป็ นแบบย่อ ให้ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงิ นตามข้อ กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่ ออกภายใต้พ ระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูล
ทางการเงิ น ระหว่างกาลภาษาไทยที่ จ ัดทําตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมี การตี ความแตกต่ างกัน
ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
2

นโยบายบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน (ต่อ)
นโยบายการบัญชี ที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ เป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการ
จัดทํางบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
รายจ่ายที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นครั้ งคราวในระหว่างงวดปี บัญชี จะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี โดยใช้เกณฑ์
เดียวกับการแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ายไว้โดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่าจะได้

2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งและการตีความที่เกี่ยวข้องซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
รอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
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 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
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หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
2

นโยบายบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งและการตีความที่เกี่ยวข้องซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
รอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27

เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบ
ของกฎหมายตามสัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) มีการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับการแปลงสภาพของเครื่ องมือทางการเงิน
ที่การตัดสิ นใจเป็ นของผูถ้ ือตราสาร จะไม่มีผลกระทบกับการจัดประเภทของเครื่ องมือทางการเงินในส่ วนที่เป็ นหนี้ สิน
นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 ยังได้อธิ บายส่ วนประกอบของส่ วนของเจ้าของว่า กิ จการอาจแสดงรายละเอียด
การวิเคราะห์กาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ แต่ละรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของหรื อในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ
การดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรั บปรุ ง 2555) ได้มีการอธิ บายให้ชัดเจนขึ้นว่า ค่าใช้จ่ายที่ ก่อให้เกิ ดการรั บรู้ สินทรั พย์
ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้น จึงสามารถจัดประเภทเป็ นกิ จกรรมลงทุน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการ
ปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการปรับปรุ งเพิ่มเติมข้อยกเว้นของหลักการที่มีอยูส่ าํ หรับการวัดมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึ่ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ฉบับที่ ใช้อยู่ในปั จจุบนั กําหนดให้กิจการวัดค่าภาษีเงินได้
รอการตัด บัญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สิ น ทรั พ ย์โ ดยขึ้ น กับ การคาดการณ์ ข องกิ จ การเกี่ ย วกับ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น จาก
มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์จ ากการใช้ห รื อ จากการขาย การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานฉบับ นี้ ได้มี ก ารเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ
ข้อสมมติฐานว่า ราคาตามบัญชี ของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมคาดว่าจะได้รับคืน
โดยการขาย นอกจากนี้ ได้มีการรวมการตีความฉบับที่ 21 เรื่ องภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่ เป็ นส่ วนของมาตรฐานฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุ ง 2555) ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่า
การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการตัดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับการเช่าที่ดินซึ่ งมีอายุการใช้งานไม่จาํ กัด
ให้เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน มาตรฐานได้มีการแก้ไขให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและอาคารโดยจะต้องมีการพิจารณา
แยกจากกันว่า ควรจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อสัญญาเช่าดําเนิ นงานโดยใช้หลักการทัว่ ไปที่กล่าวในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 ผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษทั ประเมิ น แล้ว ว่าการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานดังกล่ าวไม่ ส่งผลกระทบกับ การ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
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นโยบายบัญชี (ต่อ)
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การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
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
อัตราแลกเปลี่ยนรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับการจําหน่ายหรื อการจําหน่ายบางส่ วนของหน่วยงานในต่างประเทศ วิธีการทางบัญชี
ดังกล่าวต้องใช้วธิ ีการปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาที่มีวนั เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
เป็ นต้นไป ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนิ นงานของ
กลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรั บปรุ ง 2555) ได้มีการยกเลิ กการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรั บกิ จการที่ เกี่ ยวข้อ งกับรั ฐบาล
โดยยกเลิกการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสําหรับรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน
นอกจากนี้ได้มีการกําหนดคํานิ ยามของกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลให้ง่ายและชัดเจนขึ้น ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมิน
แล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรั บปรุ ง 2555) ได้มีการอธิ บายให้ชัดเจนขึ้นสําหรั บการเปลี่ ยนนโยบายการบัญชี จาก
วิธีส่วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชีกาํ หนดให้มีการปรับปรุ งโดยวิธียอ้ นหลัง
ในเรื่ องนี้ กรณี ที่กิจการสูญเสี ยการควบคุมร่ วมได้เสี ยในบริ ษทั ดังกล่าวที่คงเหลืออยูต่ อ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม การปรับปรุ ง
เรื่ อ งนี้ ต้อ งใช้วิธีป รั บไปข้างหน้า ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สํา หรั บ รอบระยะเวลาบัญชี ที่ มีวนั เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมิ นแล้วว่าการปรั บปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ ส่งผลกระทบกับการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการเน้นหลักการของการเปิ ดเผยที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั สําหรับเหตุการณ์
และรายการที่ มีสาระสําคัญ โดยมี การเพิ่มเติ มข้อกําหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อ มูลให้ครอบคลุ มการเปิ ดเผยเกี่ ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (ถ้าหากมีสาระสําคัญ) และต้องมีการปรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็ นปั จจุบนั จากข้อมูลล่าสุ ด
ของรายงานประจําปี ผูบ้ ริ หารของกลุ่ มบริ ษทั ประเมิ นแล้วว่าการปรั บปรุ งมาตรฐานดังกล่ าวไม่ ส่งผลกระทบกับการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิ บายการปั นส่ วนค่าความนิ ยมให้หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสด จะต้องไม่เกินกว่าส่ วนงานดําเนิ นงานก่อนการรวมส่ วนงาน ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
กับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
2

นโยบายบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สามารถแบ่งแยก
ได้ที่ได้จากการรวมธุ รกิ จ โดยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนต้องรับรู้ แยกต่างหากจากค่าความนิ ยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ต่างกัน
อาจรับรู้รวมกันเป็ นสิ นทรัพย์หน่วยเดียวกัน ถ้ามีอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555) ได้แก้ไขการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ให้ทางเลือกในการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมโดยวัดจากมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ
ของผูถ้ ูกซื้ อ จะทําได้ก็ต่อเมื่ อ ตราสารนั้นแสดงถึ งส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของปั จจุบนั และทําให้ผูถ้ ื อ มี สิทธิ ได้รับ
ส่ วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่ วนที่ลงทุนในกรณี ที่มีการชําระบัญชี สําหรับองค์ประกอบอื่นของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นจะกําหนดให้ใช้เกณฑ์อื่น
ในการวัดมูลค่า แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะนํามาใช้กบั รายการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ท้ งั หมด
ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของการรวมธุรกิจ ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
กับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการกําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่ อ ขายและการดํา เนิ น งานที่ ย กเลิ ก การเปิ ดเผยข้อ มู ล โดยมาตรฐานฉบับ อื่ น มิ ต้อ งนํา มาปฏิ บ ัติ ใ ช้ย กเว้น มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมีการกําหนดให้เปิ ดเผย ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่
ส่ งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555) มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นว่ากิจการจะเปิ ดเผยการวัดมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ของแต่ละส่ วนงานเมื่อมีการรายงานการวัดมูลค่านั้นให้ผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน ผูบ้ ริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 กําหนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี สําหรับหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้ สินที่ มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน ที่ เป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรื อ จํานวน
ของทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จซึ่ งนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด ผูบ้ ริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดว่าห้ามกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
ที่เคยรับรู้ ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 กําหนดแนวปฏิบตั ิในการบันทึกการจ่ายสิ นทรัพย์นอกเหนื อจาก
เงินสดเป็ นเงินปั นผลให้แก่เจ้าของที่ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นลักษณะที่เป็ นเจ้าของ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กล่ า วถึ ง การกํา หนดเวลารั บ รู้ เงิ น ปั น ผลค้า งจ่ า ย การวัด มู ล ค่ า เงิ น ปั น ผลค้า งจ่ า ยและการบัญ ชี สํา หรั บ ผลต่ า งระหว่า ง
มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ที่ จ่ า ยให้แ ละมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องเงิ น ปั น ผลค้า งจ่ า ยเมื่ อ กิ จ การชํา ระเงิ น ปั น ผลค้า งจ่ า ย
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินแล้วว่าการปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
2

นโยบายบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
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 ได้มีการให้แนวทางในการพิจารณาสัญญาที่ได้จดั ทําขึ้นตามรู ปแบบของกฎหมาย
ให้เป็ นสัญญาเช่ า ว่าโดยเนื้ อ หาเป็ นสัญญาเช่ าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ องสัญญาเช่ า หรื อไม่ การพิจารณา
ดังกล่าวอาจจะต้องพิจารณารายการหลายรายการที่มีการเชื่อมโยงกันเสมือนเป็ นหนึ่งรายการ แนวทางดังกล่าวได้มีการให้
ตัว อย่า งของเงื่ อ นไขที่ จ ะทํา ให้เนื้ อ หาของสัญ ญาเช่ า ไม่ เ ข้า เงื่ อ นไขเป็ นสัญ ญาเช่ า ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 17
การบันทึ กบัญชี จะต้องสะท้อนเนื้ อหาสาระของสัญญา ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมิ นแล้วว่าการปรั บปรุ งมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั

3

การประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารต้อ งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อ สมมติ ที่มีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบัญ ชี ม าใช้ และจํา นวนเงิ น ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น รายได้แ ละค่ า ใช้จ่ า ย ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อาจจะแตกต่ า งจาก
การประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนยั สําคัญในการนํานโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั และ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่สาํ คัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยูม่ าใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ.2556

4

ข้ อมูลตามส่ วนงาน
คณะกรรมการกํากับดูแลวางกลยุทธ์ คือ ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารกําหนดส่ วนงาน
ดํา เนิ น งานจากข้อ มู ล ที่ จ ะถู ก สอบทานโดยคณะกรรมการกํา กับ ดู แ ล จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ จัด สรรทรั พ ยากรและประเมิ น ผล
การปฏิบตั ิงาน
ส่ วนงานดําเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในที่นาํ เสนอให้ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ส่ วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริ หารที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานด้านการให้เช่ าโรงงาน คลังสิ นค้า และอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ และการขายอสังหาริ มทรั พย์
เพื่อการลงทุนเป็ นหลักโดยดําเนิ นธุรกิจในส่ วนงานภูมิศาสตร์ เดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นจึงได้มีการเสนอข้อมูลจําแนกตาม
ส่ วนงานธุรกิจเท่านั้น
คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบตั ิการของส่ วนงานดําเนิ นงานโดยวัดมูลค่าของผลการดําเนิ นงานตามส่ วนงาน รายได้ทาง
การเงินและต้นทุนทางการเงินจะไม่ถูกจัดสรรไปยังส่ วนงานดําเนินงาน เพราะฝ่ ายบริ หารการเงินส่ วนกลางทําหน้าที่บริ หารจัดการ
เกี่ยวกับการเงินของกลุ่มบริ ษทั
รายได้ระหว่างส่ วนงานนั้นมีการต่อรองราคากันเป็ นอิ สระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน รายได้จากลูกค้าภายนอก
ที่รายงานแก่คณะกรรมการนั้นวัดมูลค่าลักษณะเดียวกันกับมูลค่าในงบกําไรขาดทุน
15

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
4

ข้ อมูลตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และกําไรของข้อมูลตามส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ
พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บางส่ วน) สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)
ธุรกิจให้ เช่ าคลังสิ นค้ า
และให้ บริการ
รายได้จากส่ วนงานธุ รกิจ
ต้นทุน
ผลการดําเนิ นงานตามส่ วนงาน

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

115,983,797
(37,180,733)
78,803,064

96,418,352
(39,788,848)
56,639,504

ธุรกิจขายอสั งหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุน
พ.ศ. 2557
-

รวม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

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

115,983,797
(37,180,733)

2,142,895,561
(1,962,499,593)

78,803,064

180,395,968

32,674,920
(27,870,585)
(47,725,306)

21,593,692
(20,502,589)
(36,930,298)

(2,721,962)
33,160,131
(1,437,145)
31,722,986

144,556,773
(22,647,763)
121,909,010

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในกิจการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

ข้อมู ลเกี่ ยวกับสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นตามส่ วนงานของกลุ่ มบริ ษ ัทสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่ วน) (บาท)

ธุรกิจให้ เช่ าคลังสิ นค้ า
และให้ บริการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน

ธุรกิจขายอสั งหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุน

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
พ.ศ. 2557

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

6,573,221,982
-

6,263,018,292
-

2,921,496,441
-

2,225,070,960
-

9,494,718,423
2,085,412,976
11,580,131,399

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

3,433,889,410
-

3,240,461,763
-

866,267,793
-

832,202,962
-

4,300,157,203
3,106,324,136
7,406,481,339

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

25,686,984
-

116,604,677
-

1,317,043
-

9,153,705
-

27,004,027
2,346,292
79,648

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

29,429,967

137,443,325

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)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน - ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
- ประจําประเภท 3 เดือน
รวม

6

130,117
76,186,933
891,745
1,156
77,209,951

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

121,721
72,727,912
850,229
1,156
73,701,018

143,315
765,333
47,713,593
250,069,004
1,156
298,692,401

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
หน่วยลงทุน - สะสมทรัพย์ตราสารหนี้
ที่จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือ่ ขาย
บวก กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่รับรู้จาก
การตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขาย

99,317,885

662,482,263

152,065

138,614

(746,542)
98,571,343

1,013,420
663,495,683

201
152,266

173
138,787
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
6

เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ)
ในระหว่างงวด/ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินลงทุนชัว่ คราวมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดต้นงวด/ปี
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิม่ ขึ้นระหว่างงวด/ปี
เงินลงทุนชัว่ คราวจําหน่ายระหว่างงวด/ปี
กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่รับรู้จากการตีมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ยอดปลายงวด/ปี

663,495,683
510,000,000
(1,074,177,798)

116,668,156
4,340,000,000
(3,794,185,893)

138,787
40,000,000
(39,986,722)

116,668,156
3,454,000,000
(3,570,529,542)

(746,542)
98,571,343

1,013,420
663,495,683

201
152,266

173
138,787

ณ วัน ที่ 31 มี น าคม พ.ศ. 2557 เงิ น ลงทุ น ชั่ว คราวของกลุ่ ม บริ ษ ทั จํา นวน 98,571,343 บาท (วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2556 :
663,495,683 บาท) เป็ นหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมของธนาคารในประเทศ ที่จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขายและอาจขายเมื่อมี
ความจําเป็ นต้องเพิม่ เงินทุนดําเนินการของบริ ษทั
7

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้เงินค่ามัดจําสัญญาเช่าและบริ การ
ลูกหนี้อื่น
- บริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- เงินทดรองจ่าย
- เงินทดรองจ่ายในกิจการร่ วมค้า
- เงินมัดจําที่เรี ยกคืนได้
- อื่น ๆ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ

17,071,786
4,074,328

31,146,963
7,326,296

16,361,258
4,074,328

30,170,655
7,326,296

485,750

230,000

485,750

19,830,500

6,471,921
3,588,106
318,389
779,129
32,789,409

1,806,121
2,741,368
1,992,061
2,295,724
714,338
48,252,871

6,471,921
3,561,657
316,389
779,129
32,050,432

1,806,121
2,409,928
1,992,061
2,293,724
703,713
66,532,998
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
7

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ (ต่อ)
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้าที่อยูใ่ นกําหนดชําระ
ลูกหนี้การค้าที่เกินกําหนดชําระ
1 - 10 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น

5,612,247

11,002,037

4,901,719

10,025,729

11,459,539
17,071,786

20,144,926
31,146,963

11,459,539
16,361,258

20,144,926
30,170,655

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่นที่เกินกําหนดชําระจํานวน 11,459,539 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 : 20,144,926 บาท) อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารคาดว่ายอดค้างชําระดังกล่าวจะสามารถเรี ยกเก็บได้เต็มจํานวน เนื่ องจาก
กลุ่มบริ ษทั ได้มีการเรี ยกเก็บเงินล่วงหน้าค่ามัดจําค่าเช่าและค่าบริ การเพียงพอต่อยอดค้างชําระดังกล่าว
8

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ถึงกําหนดขอคืน
ลูกหนี้จากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวม

4,146,267
9,104,725
7,943,725
392,186
21,586,903

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

4,146,267
8,524,212
7,906,406
392,186
20,969,071

8,850,122
2,529,849
11,379,971
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
9

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขายสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 สามารถวิเคราะห์
ได้ดงั นี้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ข้ อมูลทางการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายได้ จาก
สั ญญาเช่ า
ดําเนินงาน
อสั งหาริมทรัพย์
สิ นทรัพย์
เพือ่ การลงทุน
สิ ทธิการเช่ า
รอตัดบัญชี ไม่ หมุนเวียนอืน่
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ราคาตามบัญชีปลายงวด

2,140,527,134
681,664,627
2,822,191,761

76,077,431
76,077,431

6,003,372
9,820,220
15,823,592

2,463,023
4,940,634
7,403,657

2,225,070,960
696,425,481
2,921,496,441

หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ข้ อมูลทางการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ส่ วนของเงิน
ค่ าใช้ จ่ายจาก
กู้ยมื ระยะยาวที่
เงินมัดจําจาก
สั ญญาเช่ า
ถึงกําหนดชําระ
สั ญญาเช่ า
ดําเนินงาน
ภายในหนึ่งปี ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
ระยะยาว
รอตัดบัญชี
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ระหว่างงวด
ราคาตามบัญชีปลายงวด

710,000,000
710,000,000

510,616
(413,356)
97,260

114,175,496
34,478,187
148,653,683

7,516,850
7,516,850

832,202,962
34,064,831
866,267,793

ในระหว่างงวดสามเดื อ นสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การจัดประเภทโครงการทั้งสิ้ น 2 โครงการเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

20

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
9

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย (ต่อ)
กลุ่ มสิ นทรั พย์ไม่ หมุ นเวียนที่ ถือ ไว้เพื่อ ขายและหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรั พย์ไม่ หมุ นเวียนที่ ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ ทธิการเช่า

หมายเหตุ
12
13

รายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงาน
รอตัดบัญชี
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนีส้ ิ นที่เกีย่ วข้ องโดยตรงกับสิ นทรัพย์
ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว
ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่าดําเนินงาน
รอตัดบัญชี
รวม

16
21

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

2,822,191,761
76,077,431
2,898,269,192

2,140,527,134
76,077,431
2,216,604,565

2,822,191,761
76,077,431
2,898,269,192

2,140,527,134
76,077,431
2,216,604,565

15,823,592
7,403,657
2,921,496,441

6,003,372
2,463,023
2,225,070,960

15,823,592
7,403,657
2,921,496,441

6,003,372
2,463,023
2,225,070,960

710,000,000
97,260
148,653,683

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

710,000,000
97,260
148,653,683

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

7,516,850
866,267,793

7,516,850
832,202,962

7,516,850
866,267,793

7,516,850
832,202,962

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วย 4 โครงการโดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 2,898.27 ล้านบาท
และ 2,898.27 ล้านบาท สําหรับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 :
ประกอบด้วย 2 โครงการ โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 2,216.61 ล้านบาท และ 2,216.61 ล้านบาทสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ)

21

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
9

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่อขายบางส่ วนได้ถูกนําไป
จดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว (หมายเหตุ 16)
รายละเอียดของรายได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายสําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การภายหลังการจัดประเภท
เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

10

64,409,045

8,690,693

64,409,045

8,690,693

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม
แฟคทอรี่ แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์
ยอดยกมา
บวก การซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างงวด/ปี
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ

1,387,461,150
-

653,188,000
860,774,200

1,387,461,150
-

653,188,000
860,774,200

(14,085,900)
1,373,375,250

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

(14,085,900)
1,373,375,250

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

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 วนการถือหน่ วยลงทุนให้อยู่ในสัดส่ วนร้อยละ 15 โดยให้ใช้
เงินทุนของกลุ่มบริ ษทั เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และเงินที่ได้จากการออกหุน้ กู้ (ถ้ามี) ในการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
22

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
11.1 การเปลี่ยนแปลงในราคาตามบัญชี ของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิ จการร่ วมค้าสําหรับงวด/ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
บริ ษทั ย่อย

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
898,276,917
898,276,917

ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ งวด/ปี
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด/ปี

898,276,917
898,276,917

กิจการร่ วมค้า
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดต้นงวด/ปี
การลงทุนเพิ่มขึ้น
ส่ วนแบ่งผลขาดทุน - สุ ทธิหลังภาษี
การจําหน่าย
ยอดปลายงวด/ปี

13,021,557
281,120,890
(2,721,962)
291,420,485

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

14,279,293
281,120,890
295,400,183

14,598,000
(318,707)
14,279,293

กิจการร่ วมค้าระหว่างบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) กับบริ ษทั กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้จ่ายชําระทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมเต็มจํานวนมูลค่าหุน้ สําหรับกิจการร่ วมค้า 7 บริ ษทั
ซึ่งเรี ยกชําระค่าหุน้ จากร้อยละ 25 เป็ นร้อยละ 100 จํานวนที่เรี ยกเพิ่มทั้งสิ้ น 31,945,740 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
เงินลงทุนรวมคิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 46,062,608 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 14,116,868 บาท)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จํากัด
เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จํากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 1,000,000 บาท
เป็ น 768,000,000 บาท โดยเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนจํานวน 767,000,000 บาท โดยการออกหุ ้นใหม่ เป็ นหุ ้นสามัญจํานวน
7,670,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยบริ ษทั และกลุ่มเคพีเอ็น ยังคงสัดส่ วนการถือหุน้ ในสัดส่ วนเดิม ซึ่ งทุนจดทะเบียน
ส่ วนที่เพิ่มได้มีการเรี ยกชําระแล้วร้อยละ 50 ของมูลค่าหุน้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 เงินลงทุนรวมคิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น
249,337,575 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 162,425 บาท)
23

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
11.2 รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้าซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั ย่อย
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
สั ดส่ วนการถือหุ้น

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
จดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว (รวม)

ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

วิธีราคาทุน
ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเชีย ให้เช่าโรงงานคลังสิ นค้า
อะไลแอนซ์ จํากัด
และอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ

ไทย

100

100

310,000,000

310,000,000

566,876,956

566,876,956

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ์ จํากัด

ไทย

100

100

260,000,000

260,000,000

331,399,961

331,399,961

898,276,917

898,276,917

ให้เช่าโรงงานคลังสิ นค้า
และอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
11.2 รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อย และกิจการร่ วมค้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
กิจการร่ วมค้า

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สั ดส่ วนการถือหุ้น

ลําดับที่

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

ประเทศที่จดทะเบียน

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
พ.ศ.2557
ร้ อยละ

ทุนจดทะเบียน

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
ร้ อยละ
บาท

ทุนเรียกชําระแล้ ว (รวม)

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
บาท
บาท

วิธีราคาทุน

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
บาท
บาท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ.2556
บาท

1

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 1 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

74.99

74.99

11,500,000

11,500,000

11,500,000

2,875,000

8,623,850

2,155,963

2

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 2 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

74.99

74.99

1,000,000

1,000,000

250,000

250,000

187,475

187,475

3

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 3 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

74.99

74.99

14,500,000

14,500,000

14,500,000

3,625,000

10,873,550

2,718,388

4

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 4 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

74.99

74.99

1,000,000

1,000,000

250,000

250,000

187,475

187,475

5

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 5 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

74.99

74.99

1,000,000

1,000,000

250,000

250,000

187,475

187,475

6

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 6 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

74.99

74.99

14,500,000

14,500,000

14,500,000

3,625,000

10,873,550

2,718,388

25

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
11.2 รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อย และกิจการร่ วมค้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
กิจการร่ วมค้า (ต่อ)

ลําดับที่

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

ประเทศที่จดทะเบียน

สั ดส่ วนการถือหุ้น
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ.2557
พ.ศ.2556
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชําระแล้ ว (รวม)
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2556
บาท
บาท
บาท
บาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
วิธีราคาทุน
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ.2557
พ.ศ.2556
บาท
บาท

7

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 8 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

74.99

74.99

100,000

100,000

100,000

25,000

74,990

18,747

8

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 9 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

74.99

74.99

100,000

100,000

100,000

25,000

74,990

18,747

9

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 10 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

74.99

74.99

15,500,000

15,500,000

3,875,000

3,875,000

2,905,863

2,905,863

10

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 16 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

74.99

74.99

100,000

100,000

100,000

25,000

74,990

18,747

11

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 17 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

74.99

74.99

16,000,000

16,000,000

16,000,000

4,000,000

11,998,400

2,999,600

12

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น
อะไลแอนซ์ จํากัด

ดําเนินโครงการอาคาร
คลังสิ นค้าและ
ศูนย์กระจายสิ นค้า
ระดับพรี เมี่ยม

ไทย

64.97

64.97

768,000,000

1,000,000

383,750,000

250,000

249,337,575

162,425

295,400,183

14,279,293

รวม

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าของกิจการร่ วมค้า
26

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
12

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน (สุ ทธิ)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ข้ อมูลทางการเงินรวม ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ งวด (สุ ทธิ)
การซื้อเพิม่ ขึ้น
ดอกเบี้ยที่ถือเป็ นต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่ อมราคา
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 9)
ราคาตามบัญชีปลายงวด (สุ ทธิ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

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

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

6,167,212,947
1,017,385,945
11,768,065
(27,004,027)
(681,664,627)
6,487,698,303

6,167,212,947
1,017,385,945
11,768,065
(27,004,027)
(681,664,627)
6,487,698,303

6,569,915,465
(82,217,162)
6,487,698,303

6,569,915,465
(82,217,162)
6,487,698,303

กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ที่ดิน อาคารและคลังสิ นค้าไปจดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว (หมายเหตุ 16)
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระโดย
บริ ษทั กรุ งเทพประเมินราคา จํากัด และบริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งมีคุณสมบัติของผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพ
และมีประสบการณ์ในทําเลที่ต้ งั และประเภทของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีการประเมินนั้น โดยใช้วธิ ีตน้ ทุน (Cost method)
และวิธีรายได้ (Income method) ยกเว้นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างบริ ษทั ไม่ได้ทาํ การประเมินเนื่องจากสิ นทรัพย์เหล่านี้ อยูใ่ น
ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็ จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ทาํ การประเมินมีราคายุติธรรมในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 361 ล้านบาท (มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี 166 ล้านบาท) ส่ วนสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ทาํ การประเมินซึ่ งประกอบด้วย
ที่ดินและอาคาร สําหรับโครงการระหว่างก่อสร้างในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 6,001 ล้านบาท และ
6,167 ล้านบาท ตามลําดับ
27

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
12

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน (สุ ทธิ) (ต่อ)
จํานวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน มีรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรง
ที่เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสําหรับงวด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรง
ที่เกิดจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้คา่ เช่าสําหรับงวด

13

51,574,752

87,727,659

51,574,752

84,454,422

35,500,445

26,908,756

35,487,841

26,499,295

-

-

-

-

สิ ทธิการเช่ า (สุ ทธิ)
สิ ทธิการเช่าสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

สํ าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ข้ อมูลทางการเงินรวม ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
บาท
บาท
65,943,606
(1,990,564)
63,953,042

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

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ งวด (สุ ทธิ)
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายงวด (สุ ทธิ)

63,953,042
(541,460)
63,411,582

63,953,042
(541,460)
63,411,582

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

65,943,606
(2,532,024)
63,411,582

65,943,606
(2,532,024)
63,411,582

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สิ ทธิ การเช่ าเป็ นสิ ทธิ การเช่าที่เกี่ยวข้องกันกับอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนและกลุ่มบริ ษทั ได้นาํ สิ ทธิการเช่าไปจดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว (หมายเหตุ 16)
28

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
14

ส่ วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ (สุ ทธิ)
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ข้ อมูลทางการเงินรวม ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

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

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

ราคาตามบัญชีปลายงวด (สุ ทธิ)

43,441,896
7,510,578
(2,346,292)
48,606,182

43,441,884
7,510,578
(2,346,292)
48,606,170

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

62,448,556
(13,842,374)
48,606,182

62,320,899
(13,714,729)
48,606,170

ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ งวด (สุ ทธิ)
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา

15

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่ (สุ ทธิ)

ค่าธรรมเนียมโอนสิ ทธิการเช่ารอตัดจ่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุ ทธิ)
อื่นๆ
รวม

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
3,272,102

5,047,307

3,272,102

5,047,307

695,888
6,819,220
10,787,210

754,613
6,985,071
12,786,991

695,888
6,819,220
10,787,210

754,613
6,985,071
12,786,991

29

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
16

เงินกู้ยมื
เงินกูย้ มื ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ส่ วนของหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม

198,669,905

198,688,257

198,669,905

198,688,257

173,000,000
371,669,905

87,000,000
285,688,257

173,000,000
371,669,905

87,000,000
285,688,257

ส่ วนของหนีส้ ิ นทีเ่ กีย่ วข้ องโดยตรงกับ
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 9)

710,000,000

710,000,000

710,000,000

710,000,000

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

1,404,667,490
1,404,667,490

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

1,404,667,490
1,404,667,490

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

รวม

2,486,337,395

2,497,605,747

2,486,337,395

2,497,605,747

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งในรู ปตัว๋ แลกเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย
เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 198,669,905 บาท มีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดือน นับจากวันที่เริ่ มต้นสัญญา และไม่มีหลักประกัน
ตัว๋ แลกเงินดังกล่าวเป็ นการต่อตัว๋ จากตัว๋ แลกเงินฉบับเดิมซึ่ งครบกําหนดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 ตัว๋ แลกเงินมีมูลค่าหน้าตัว๋
เป็ นจํานวนเงิน 200 ล้านบาท และมีส่วนลดจากมูลค่าหน้าตัว๋ ซึ่ งถูกหักเป็ นเงินสดเป็ นจํานวน 1,681,092 บาท ซึ่ งส่ วนลดมูลค่า
ตัว๋ แลกเงินจะถูกตัดจําหน่ายตลอดระยะเวลานับตั้งแต่วนั ที่ได้รับตราสารหนี้จนถึงวันครบกําหนด ตัว๋ แลกเงินมีอายุครบกําหนดใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

30

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
16

เงินกู้ยมื (ต่อ)
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม พ.ศ. 2557 บริ ษ ทั มี เ งิ น กู้ยืม ที่ มี ห ลัก ประกัน จากสถาบัน การเงิ น ในประเทศหลายแห่ ง เป็ นจํา นวนทั้ง สิ้ น
2,287,667,490 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 2,298,917,490 บาท) เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นมี ระยะเวลาครบกําหนด
ในระยะเวลาภายใน 2 ปี - 12 ปี นับจากวันที่เริ่ มต้นสัญญา และมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่าง MLR ลบร้อยละ 2.375 ถึง MLR ลบร้อยละ
1.50 ต่อปี (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : ระหว่าง MLR ลบร้อยละ 2.375 ถึง MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ) และมีเงื่อนไขการชําระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่กาํ หนด โดยมีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันดังนี้
ก)
ข)
ค)
ง)

คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดิน อาคารและคลังสิ นค้าของบริ ษทั (หมายเหตุ 9 และ 12)
คํ้าประกันโดยการจดจํานองสิ ทธิการเช่า (หมายเหตุ 13)
คํ้าประกันโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั
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
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด/ปี
เงินสดรับจาก - เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
ตัดจําหน่ายส่ วนลดจากตัว๋ แลกเงิน
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชี
จ่ายคืน - เงินกูย้ มื ระยะสั้น
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
ราคาตามบัญชีปลายงวด/ปี

2,497,605,747
(1,681,092)
1,662,740
(11,250,000)
2,486,337,395

4,207,345,780
2,202,831,743
2,541,821,169
2,050,439
(4,320,592)
(2,006,193,925)
(4,445,928,867)
2,497,605,747

2,497,605,747
(1,681,092)
1,662,740
(11,250,000)
2,486,337,395

3,742,719,667
2,202,831,743
2,231,821,169
2,050,439
(2,006,193,925)
(3,675,623,346)
2,497,605,747

31

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
16

เงินกู้ยมื (ต่อ)
ราคาตามบัญชีของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร

198,669,905
2,287,667,490
2,486,337,395

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

198,669,905
2,287,667,490
2,486,337,395

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

ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี

1,081,669,905
1,274,358,800
130,308,690
2,486,337,395

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

1,081,669,905
1,274,358,800
130,308,690
2,486,337,395

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

32

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
16

เงินกู้ยมื (ต่อ)
วงเงินกู้ยมื
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกออกมาใช้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว - ครบกําหนดภายใน 1 ปี
- ครบกําหนดเกิน 1 ปี

2,109,301,310
2,109,301,310

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

2,109,301,310
2,109,301,310

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

วงเงินกูย้ มื ที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งปี เป็ นวงเงินกูย้ มื ของแต่ละปี ที่จะมีการทบทวนตามวาระ
17

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า
เงินประกันผลงาน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
อื่นๆ
รวม

1,035,080,141
145,967,322
5,568,437
12,774,371
11,290,712
261,370
1,210,942,353

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

1,028,302,521
121,649,939
19,966,981
11,299,260
11,288,761
261,370
1,192,768,832

803,784,535
208,948,410
46,160,127
19,995,054
5,746,330
88,128
272,372
1,084,994,956

33

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
18

หุ้นกู้ (สุ ทธิ)
หุน้ กูแ้ ละค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย สําหรับงวด/ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
และข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด/ปี
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หุน้ กูต้ ามมูลค่า
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กู้
ราคาตามบัญชีปลายงวด/ปี

2,695,283,363

-

500,000,000
(623,846)
358,421
3,195,017,938

2,700,000,000
(5,110,950)
394,313
2,695,283,363

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้ออกและเสนอขายหุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีผแู้ ทน
ผูถ้ ือหุน้ กู้ และไม่สามารถไถ่ถอนก่อนครบกําหนดจํานวน 1 ชุด เป็ นจํานวนเงิน 500 ล้านบาท ตามลําดับ จําหน่ายแก่นกั ลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเงินที่ได้จากการออกหุ ้นกูด้ 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
หุน้ กู้ (สุ ทธิ) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
และข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
หุน้ กู้ ราคาตามมูลค่า
หัก ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
หุน้ กู้ (สุ ทธิ)
หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (สุ ทธิ)
รวม
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
หัก ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูต้ ดั จําหน่ายระหว่างงวด
รวม

3,200,000,000
(4,982,062)
3,195,017,938
3,195,017,938

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

5,340,483
(358,421)
4,982,062

5,110,950
(394,313)
4,716,637
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
18

หุ้นกู้ (สุ ทธิ) (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 รายละเอียดที่สาํ คัญของหุน้ กูม้ ีดงั นี้

ชุดที่

จํานวนหน่ วย

มูลค่ ารวม
(ล้ านบาท)

1
2
3
4

1,630,000
500,000
570,000
500,000

1,630
500
570
500

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ตลอดอายุห้ ุนกู้
(ร้ อยละต่ อปี )

วันออกหุ้นกู้

อายุห้ ุนกู้

วันครบกําหนดไถ่ ถอน

4.24
4.55
4.84
4.01

20 กันยายน พ.ศ. 2556
20 กันยายน พ.ศ. 2556
20 กันยายน พ.ศ. 2556
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

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

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

ภายใต้ขอ้ กําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั ต้องดํารง
อัตราส่ วนทางการเงิน และมีขอ้ จํากัดในการกระทําใด ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี้
ตามหุน้ กู้
บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับหุน้ กูช้ ุดที่ 1
จํานวนเงิน 1,630 ล้านบาท ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.24 ต่อปี ตลอดอายุหุน้ กู้ เป็ นแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR ลบร้อยละ
3.06 ต่อปี ซึ่งสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 (วันที่บริ ษทั ออกและเสนอขายหุน้ กู)้
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้มีการบันทึกผลกระทบจากสัญญาดังกล่าวเป็ นรายการลูกหนี้ จากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยเป็ นจํานวน 294,740 บาท (หมายเหตุ 8) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 2,529,849 บาท)
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยเพิ่มเติมกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อ
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับหุน้ กูช้ ุดที่ 3 จํานวนเงิน 570 ล้านบาท ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.84 ต่อปี ตลอดอายุหุน้ กู้ 3 ปี
เป็ นแบบอัต ราคงที่ ร้ อ ยละ 4.32 ในปี แรก ร้ อ ยละ 4.84 ในปี ที่ ส อง และร้ อ ยละ MLR ลบร้ อ ยละ 2.20 ในปี ที่ ส าม ซึ่ งสั ญ ญา
แลกเปลี่ยนดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้มีการบันทึก
ผลกระทบจากสัญญาดังกล่าวเป็ นรายการลูกหนี้จากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็ นจํานวน 97,446 บาท (หมายเหตุ 8)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
19

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุ ทธิ)

9,661,296

6,717,343

9,661,296

6,717,343

7,215,578
16,876,874

6,876,872
13,594,215

7,268,879
16,930,175

7,079,522
13,796,865

(3,491,627)

(1,483,650)

(3,491,627)

(1,483,650)

(1,062,992)
(4,554,619)

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

(1,062,992)
(4,554,619)

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

12,322,255

9,339,527

12,375,556

9,542,177

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับงวด/ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด/ปี
เพิ่มในกําไรหรื อขาดทุน (หมายเหตุ 26)
เพิ่มในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ราคาตามบัญชีปลายงวด/ปี

9,339,527
16,239
2,966,489
12,322,255

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

9,542,177
16,239
2,817,140
12,375,556

(19,603,457)
3,845,458
25,300,176
9,542,177
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
20

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ)
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิ)

8,531,397
(972,129)
7,559,268
(4,091,354)
3,467,914

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

8,531,397
(972,129)
7,559,268
(4,091,354)
3,467,914

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

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าข้างต้นมีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

4,534,265
3,997,132
8,531,397

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

4,534,265
3,997,132
8,531,397

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

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีหลักประกันคือ บริ ษทั จะต้องมอบคืนสัญญาเช่าการเงินแก่ผใู้ ห้เช่าในกรณี บริ ษทั ผิดสัญญา
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
21

เงินมัดจําจากสั ญญาเช่ าระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงของเงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 สามารถวิเคราะห์
ได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
เงินมัดจําเพิ่มระหว่างงวด
เงินมัดจําขอคืนระหว่างงวด
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 9)
ราคาตามบัญชีปลายงวด

22

151,284,564
12,462,901
(57,754,246)
(34,478,187)
71,515,032

151,284,564
12,462,901
(57,754,246)
(34,478,187)
71,515,032

ทุนเรือนหุ้นและการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้น

ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
การออกหุน้ เพิ่มระหว่างปี
ลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
การออกหุน้ เพิ่มระหว่างงวดไตรมาสที่ 1
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ทุนทีอ่ อกและ
เรียกชําระแล้ ว ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ้น
บาท

ทุนทีอ่ อกและ
เรียกชําระแล้ ว
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

510,000,000
407,999,491

510,000,000
407,992,494

510,000,000
407,999,491

510,000,000
407,992,494

1,548,743,732
-

(1,017)
917,998,474
917,998,474

917,992,494
917,992,494

(1,017)
917,998,474
917,998,474

917,992,494
917,992,494

1,548,743,732
1,548,743,732
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
23

ทุนสํ ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
จัดสรรเพิ่มระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือสิ้ นงวด/ปี

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
42,000,000
42,000,000

42,000,000
42,000,000

42,000,000
42,000,000

42,000,000
42,000,000

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า
ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน
ซึ่งสํารองตามกฎหมายนี้จะไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ทุนสํารองตามกฎหมายต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจําปี
ผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรในงบการเงินรวม ได้รวมทุนสํารอง
ตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งจํานวนเงิน 9,400,000 บาท
24

รายได้ อนื่
รายได้อื่นสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้เงินปั นผลจากบริ ษทั แวร์เฮ้าส์ เอเชีย
อะไลแอนซ์ จํากัด (หมายเหตุ 28.1)
รายได้เงินปั นผลจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ฯ
รายได้จากการบริ หารบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการบริ หารกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ฯ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
อื่นๆ
รวม

23,664,312
1,026,871

14,337,960
-

23,664,312
1,026,871

349,999,973
14,337,960
-

3,597,783
61
2,822,202
1,563,691
32,674,920

2,103,887
3,458,634
777,136
916,075
21,593,692

3,597,783
12
13,278
1,418,429
29,780,685

2,103,887
3,596,194
729,596
1,042,707
371,810,317
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
25

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายที่สําคัญสําหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ถูกจัดประเภทตามลักษณะดังต่อไปนี้
ซึ่งแสดงรวมไว้ในกําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
- อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

26

15,466,160

8,884,989

15,466,160

8,884,989

27,004,026
2,346,292
347,892
2,881,864
969,433
55,959

29,025,153
1,230,632
1,363,937
4,520,555
1,297,657
94,226

27,004,026
2,346,292
347,892
2,869,260
969,433
54,132

29,025,153
1,226,544
1,363,937
4,207,689
1,291,405
87,046

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายการกระทบยอดภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สํ าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั สําหรับกําไรทางภาษี
สําหรับงวด
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ภาษีเงินได้

1,453,384
(16,239)
1,437,145

158,825,851
(136,178,088)
22,647,763

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สํ าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
(16,239)
(16,239)

38,532,276
(853,357)
37,678,919
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
27

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
ส่ วนแบ่งกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

31,722,986

121,909,010

28,631,413

522,563,429

963,892,119
0.03

642,600,000
0.19

963,892,119
0.03

642,600,000
0.81

บริ ษทั ไม่มีการออกหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างที่นาํ เสนอรายงาน ดังนั้นกําไรต่อหุ ้นปรับลดที่นาํ เสนอจึงมีจาํ นวนเท่ากับ
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักสําหรั บงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ได้รวมหุ ้นปั นผลในอัตรา
20 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ซ่ ึ งได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 และ
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (หมายเหตุ 31) เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 33 เรื่ องกําไรต่อหุน้
28

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิ จการและบุ คคลที่ มีความสัม พันธ์กับบริ ษ ทั ไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อ ม โดยผ่านกิ จการอื่ นแห่ งหนึ่ งหรื อ มากกว่าหนึ่ งแห่ ง
โดยที่บุคคลหรื อกิจการนั้นมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึง
บริ ษทั ที่ดาํ เนินธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคล
ที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการ
และพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิ จการและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซียอะไลแอนซ์ จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
บริ ษทั เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จํากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่ วมกัน
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
28

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
บริ ษทั ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จํากัด และตระกูลอนันตประยูรในสัดส่ วนร้อยละ 62.76 จํานวนหุ ้นที่เหลือร้อยละ
37.24 ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
บริ ษทั ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 11.2 ซึ่งบริ ษทั ร่ วมทุนมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั โดยมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้ ร่ วมกัน
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
28.1 รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด
- ดอกเบี้ยรับ
- รายได้จากการบริ หารบริ ษทั
- เงินปั นผลรับ
- ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
- รายได้จากการบริ หารบริ ษทั
- ดอกเบี้ยจ่าย
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ค่าเช่าสํานักงานจ่าย
- ค่าเช่ารถยนต์
กิจการร่ วมค้า
- รายได้จากการบริ หารกิจการร่ วมค้า

-

-

30,000
2,331,616

137,578
50,000
349,999,973
4,160,342

-

-

30,000
2,187,616

90,000
1,934,009

2,006,211
142,845

2,010,592
142,845

2,006,211
142,845
1,026,871

2,010,592
142,845
-

1,026,871

-
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
28

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
28.2 ยอดค้ างชําระและการซื้อยานพาหนะ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดค้างชําระ
บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
- ลูกหนี้การค้า
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
กิจการร่ วมค้า
- เงินทดรองจ่าย
- ลูกหนี้อื่น
การซื้อยานพาหนะ
บริ ษทั เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จํากัด

-

-

13,595,036

11,263,420

-

-

803,507

19,688,628
120,521

1,992,061
230,000

485,750

1,992,061
230,000

485,750
1,010,951

-

1,010,951

-

28.3 เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดต้นงวด/ปี
เงินกูเ้ พิ่มระหว่างงวด/ปี
เงินชําระคืนระหว่างงวด/ปี
ยอดปลายงวด/ปี

-

-

554,000,000
1,030,000,000
(480,000,000)
1,104,000,000

214,225,000
1,277,000,000
(937,225,000)
554,000,000

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อยในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินมีจาํ นวนเงิน 1,104,000,000 บาท
ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.40 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 160,000,000 บาท และจํานวนเงิน 394,000,000 บาท ซึ่ งมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.65 ต่อปี และดอกเบี้ยร้อยละ 2.55 ต่อปี ตามลําดับ)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
28

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
28.3 เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อยในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินซึ่ งมี
กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
อัตราดอกเบีย้
บาท
อัตราดอกเบีย้
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

2.40%
2.40%

710,000,000
394,000,000
1,104,000,000

2.65%
2.55%

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท
160,000,000
394,000,000
554,000,000

28.4 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ผูบ้ ริ หารสําคัญของบริ ษทั รวมถึงกรรมการ (ไม่วา่ จะทําหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่) คณะผูบ้ ริ หารระดับสูง เลขานุการบริ ษทั
และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนที่จ่ายหรื อค้างจ่ายสําหรับผูบ้ ริ หารสําคัญมีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

6,570,426
322,059
6,892,485

5,924,000
210,489
6,134,489

6,570,426
322,059
6,892,485

5,924,000
210,489
6,134,489

28.5 เงินลงทุน
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
29

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้ารวมทั้ง
สัญญาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
29.1 รายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
สัญญาก่อสร้างคลังสิ นค้า

1,298,385,443

433,726,984

1,298,385,443

433,726,984

29.2 ภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณี ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี้
กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้สําหรับสิ ทธิ การเช่ าที่ดิน ระยะเวลาของสัญญาเช่ าอยู่ระหว่าง
28 ถึง 30 ปี และสัญญาเช่าส่ วนใหญ่สามารถต่ออายุการเช่าได้โดยอัตราค่าเช่าใหม่เป็ นไปตามอัตราตลาด
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

16,280,340
68,700,416
527,018,484
611,999,240

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

16,280,340
68,700,416
527,018,484
611,999,240

16,280,340
68,251,489
531,537,496
616,069,325
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
30

สิ ทธิประโยชน์ จากคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงาน อุตสาหกรรม
และ/หรื อคลังสิ นค้า จํานวน 1 โครงการ (3 โรงงาน) ซึ่ งตั้งอยู่ในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1822(2)/2553 กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงาน อุตสาหกรรมและ/หรื อคลังสิ นค้า จํานวน 1 โครงการ
ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตอุตสาหกรรมของบริ ษทั เหมราช สระบุรีที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 2815(2)/2555
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนได้มีมติอนุมตั ิให้การส่ งเสริ มในประเภทกิจการพัฒนาพื้นที่สาํ หรับ
กิจการอุตสาหกรรมสําหรับกิจการในเขตอุตสาหกรรมของบริ ษทั เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัด สระบุรีแก่บริ ษทั
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการออกบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
ดังกล่าวให้แก่บริ ษทั
ในฐานะที่เป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน

31

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในรายงานข้ อมูลทางการเงิน
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2557 มีมติเอกฉันท์ให้
•

อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจํานวน 5,980 บาท โดยตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจํานวน 5,980 หุ ้น ซึ่ ง
เป็ นหุ ้นที่เหลือจากการออกหุ ้นปั นผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2556 หลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว
บริ ษทั จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวนทั้งสิ้ น 917,992,494 บาท

•

อนุ ม ัติก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลสํา หรั บ ผลการดํา เนิ น งานประจําปี พ.ศ. 2556 จํา นวน 697,674,295 บาทในรู ป ของหุ ้นปั น ผล
และเงินสดตามรายละเอียดดังนี้
1. จ่ายเป็ นหุ ้นสามัญ จํานวนไม่เกิน 45,899,625 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในอัตรา 20 หุ ้น
เดิมต่อ 1 หุ ้นใหม่ (บริ ษทั มีหุ้นทั้งสิ้ น 917,992,494 หุ ้น) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 917,992,494 บาท (ทุนจด
ทะเบี ย นหลัง จากจดทะเบี ย นลดทุ น จดทะเบี ย นที่ ย งั ไม่ ไ ด้เ รี ย กชํา ระจํา นวน 5,980 บาท) เป็ นทุ น จดทะเบี ยนใหม่
963,892,119 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิ น 45,899,625 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายหุ ้นปั นผล 0.05 บาทต่อหุ ้น ทั้งนี้
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ ้นปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ ้น
ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท
2. จ่ า ยปั น ผลเป็ นเงิ น สดในอัต ราหุ ้น ละ 0.71 บาท (บริ ษ ัท มี หุ้น ทั้ง สิ้ น 917,992,494 หุ ้น ) รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลทั้ง สิ้ น
651,774,670 บาท
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
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เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในรายงานข้ อมูลทางการเงิน (ต่อ)
รวมข้อ 1 และ 2 เป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.76 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 697,674,295 บาท
•

อนุ ม ัติ ก ารจัด สรรเงิ น กํา ไรสุ ท ธิ เป็ นทุ น สํา รองตามกฎหมายเพิ่ ม อี ก จํา นวน 48,000,000 บาท เมื่ อ รวมจํา นวนที่ กัน เป็ น
เงินทุนสํารองในระหว่างปี พ.ศ. 2556 แล้ว บริ ษทั จะมีทุนสํารองรวมทั้งสิ้ น 90,000,000 บาท ซึ่ งเกินร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี 2556

•

อนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจํานวน 45,899,625 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นจํานวน 45,899,625 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 917,992,494 บาท (ทุนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจํานวน
5,980 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 963,892,119 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในอัตรา 0.05 บาท
ต่อหุน้

•

อนุมตั ิออกและเสนอขายหุน้ กูไ้ ม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยเป็ นหุน้ กูท้ ุกประเภท อายุไม่เกิน 15 ปี ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหรื อไม่ระบุ
ชื่อผูถ้ ือ ประเภทด้อยสิ ทธิหรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ซึ่งอาจมีหรื อไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรื อไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

และกําหนดให้วนั ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
การจัดตั้งบริ ษทั ย่อยเพิ่ม 1 บริ ษทั
•

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยเพิ่มจํานวน 1 บริ ษทั คือ บริ ษทั
ดับบลิ วเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด เพื่อดําเนิ นธุ รกิ จบริ หารและจัดการกองทรั สต์ โดยบริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวคิดเป็ นอัตราส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน
10,000,000 บาท จํานวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
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