บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาล
และข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะบริ ษทั สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและของเฉพาะบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง
งบการเงิ น ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป เกี่ ยวกับ ข้อมู ลทางการเงิ น ระหว่างกาลดังกล่ าวจากผลการ
สอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิน
และบัญ ชี และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้า
จึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่ พ บสิ่ งที่ เป็ นเหตุ ให้เชื่ อว่าข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่ าวไม่ ได้จดั ทําขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 เรื่ อง
งบการเงินระหว่างกาลในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

อโนทัย ลีกิจวัฒนะ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (สุ ทธิ)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

7
8
9
39.3
10

1,048,622,814
635,000,844
364,677,352
1,432,900,000
16,649,336,439
120,471,478
241,457,671
7,654,769,155

370,937,609
1,815,034,931
103,848,475
12,900,000
24,845,902
49,649,395
3,304,961,616

126,280,564
236,591,036
85,139,326
104,985,895
101,153,019
3,293,877,507

330,693,850
1,788,239,582
101,486,296
12,900,000
24,845,902
51,232,364
3,304,961,616

28,147,235,753

5,682,177,928

3,948,027,347

5,614,359,610

2,086,482,749
8,686,520,352
538,950,638
144,283,003
13,336,408,025
51,506,513
2,029,456,092
4,230,256,574
19,653,502,025
354,384,914

1,851,315,225
286,402,472
7,958,646,915
52,907,343
66,840,695
10,163,396
43,578,483

2,085,963,150
20,908,650,884
545,062,608
9,688,128,231
51,506,513
57,600,649
84,075,152

1,851,315,225
908,650,884
295,400,183
7,958,646,915
52,907,343
66,429,835
10,249,912
43,524,980

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

51,111,750,885

10,269,854,529

33,420,987,187

11,187,125,277

รวมสิ นทรัพย์

79,258,986,638

15,952,032,457

37,369,014,534

16,801,484,887

11
12

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (สุ ทธิ)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุ ทธิ)
สิ ทธิการเช่า (สุ ทธิ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (สุ ทธิ)
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุ ทธิ)

13
14
15
16
17
18
19
20
21.1
21.2
22
23

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 12 ถึง 92 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

2

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้อหุน้ บริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ของ
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- หุน้ กู้ (สุ ทธิ)
- ประมาณการหนี้สินจากการคํ้าประกัน
รายได้ค่าเช่า
- เงินรับจากการขายที่ยงั ไม่รับรู ้รายได้
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
รายได้รับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย

24
25

1,741,961,086
2,599,751,041
-

250,000,000
597,440,478
-

1,741,961,086
837,271,912
373,967

250,000,000
624,048,056
373,967

24
26

7,751,827,985
1,628,956,519

391,218,800
-

2,615,876,805
1,628,956,519

391,218,800
-

30
28
39.4

107,422,348
4,939,258
1,486,746,057
33,379,253
71,886,297

13,394,417
20,866,472
85,293,215
10,189,173

4,939,258
798,500,000
32,694,354
397,522
8,176,327

13,394,417
998,000,000
20,819,212
78,939,047
9,967,479

12

1,934,448,176

1,562,662,781

1,772,026,572

1,562,662,781

17,361,318,020

2,931,065,336

9,441,174,322

3,949,423,759

19,909,924,800
1,643,469,350
22,911,322,791
255,105,656
26,855,587
30,373,152
84,639,510
159,995,884
181,693,033

1,175,712,200
7,190,770,138
122,171,657
33,312,784
10,307,471
8,621,428

6,140,063,770
46,606,368
8,309,097,229
174,273,454
30,373,152
11,965,431
9,544,127

1,175,712,200
7,190,770,138
122,171,657
33,312,784
10,307,471
8,621,428

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

45,203,379,763

8,540,895,678

14,721,923,531

8,540,895,678

รวมหนีส้ ิ น

62,564,697,783

11,471,961,014

24,163,097,853

12,490,319,437

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุ ทธิ)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หุน้ กู้ (สุ ทธิ)
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว
ประมาณการหนี้สินจากการคํ้าประกันรายได้ค่าเช่า
เงินรับจากการขายที่ยงั ไม่รับรู ้รายได้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าเช่าและค่าสิ ทธิรอตัดบัญชี (สุ ทธิ)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

24
22
26
27
30
28
29
31

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 12 ถึง 92 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

3

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

บาท

บาท

บาท

บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้

32

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 15,677,730,186 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท

1,567,773,019

1,567,773,019

หุน้ สามัญ 963,892,119 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

963,892,119

963,892,119

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 13,143,978,660 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท

1,314,397,866

1,314,397,866

หุน้ สามัญ 963,891,769 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท

963,891,769

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุน้ สามัญ

963,891,769

803,407,236

-

803,407,236

-

172,861,100

172,861,100

202,175,962

202,175,962

9,330,075,264

1,548,743,732

9,330,075,264

1,548,743,732

97,000,000

90,000,000

97,000,000

90,000,000

1,566,954,997

1,711,289,570

1,272,689,033

1,513,414,778

188,680,817

(6,714,728)

186,171,320

(7,060,791)

13,473,377,280

4,480,071,443

13,205,916,681

4,311,165,450

ส่ วนเกินทุนจากการลงทุนเพิม่ ในบริ ษทั ย่อย
ด้วยการแลกหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

33

3,220,911,575

-

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

16,694,288,855

4,480,071,443

13,205,916,681

4,311,165,450

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

79,258,986,638

15,952,032,457

37,369,014,534

16,801,484,887

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 12 ถึง 92 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

4

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้ค่าเช่า ค่าบริ การและค่าสาธารณูปโภค
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

869,234,175
197,582,887
(345,490,064)
(120,280,536)

144,611,066
(58,657,792)
-

185,789,753
(81,433,099)
-

144,611,066
(58,646,019)
-

601,046,462

85,953,274

104,356,654

85,965,047

94,142,771
(28,315,924)
(165,395,351)
(650,827,162)

35,303,867
(34,502,470)
(79,001,068)

308,253,881
(43,890,374)
(268,882,168)

35,422,067
(32,453,908)
(83,630,648)

174,689,453

(1,084,612)

-

-

25,340,249
(35,187,696)

6,668,991
(1,424,953)

99,837,993
(3,240,431)

5,302,558
(535,242)

กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับงวด

(9,847,447)

5,244,038

96,597,562

4,767,316

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

58,281,379
49,543

34,794,575
-

57,960,195
-

34,715,680
-

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี

58,330,922

34,794,575

57,960,195

34,715,680

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

48,483,475

40,038,613

154,557,757

39,482,996

(52,741,140)
42,893,693

5,244,038
-

96,597,562
-

4,767,316
-

กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับงวด

(9,847,447)

5,244,038

96,597,562

4,767,316

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

5,589,781
42,893,694

40,038,613
-

154,557,757
-

39,482,996
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

48,483,475

40,038,613

154,557,757

39,482,996

38

(0.0039)

0.0005

0.0072

0.0005

38

(0.0039)

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
กิจการร่ วมค้า
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ปรับลด (บาท)

-

0.0070

-

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 12 ถึง 92 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
5

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้ค่าเช่า ค่าบริ การและค่าสาธารณูปโภค
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

2,130,757,502
731,117,018
(878,053,374)
(492,841,415)

381,982,410
(132,530,786)
-

528,863,146
16,836,593
(236,262,543)
(16,474,730)

381,982,410
(132,490,768)
-

กําไรขั้นต้ น

1,490,979,731

249,451,624

292,962,466

249,491,642

392,531,904
(69,267,843)
(532,696,291)
(1,585,599,826)

99,063,241
(96,577,253)
(176,857,963)

425,823,739
(242,385,583)
(701,578,115)

96,168,190
(92,751,636)
(190,942,992)

652,526,269

(5,981,772)

348,473,944
(54,591,325)

69,097,877
(4,148,747)

(225,177,493)
(8,548,252)

61,965,204
(801,109)

กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับงวด

293,882,619

64,949,130

(233,725,745)

61,164,095

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

194,463,293
932,252

17,373,541
-

193,232,111
-

17,905,177
-

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี

195,395,545

17,373,541

193,232,111

17,905,177

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

489,278,164

82,322,671

(40,493,634)

79,069,272

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

168,792,045
125,090,574

64,949,130
-

(233,725,745)
-

61,164,095
-

กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับงวด

293,882,619

64,949,130

(233,725,745)

61,164,095

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

364,187,589
125,090,575

82,322,671
-

(40,493,634)
-

79,069,272
-

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

489,278,164

82,322,671

(40,493,634)

79,069,272

0.0135
0.0131

0.0066
-

(0.0187)
(0.0187)

0.0062
-

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
กิจการร่ วมค้า
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

35

37

38
38

-

-

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 12 ถึง 92 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
6

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กําไรสะสม

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

32
33

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชําระ
เต็มมูลค่ าแล้ว

ใบสํ าคัญแสดง
สิ ทธิ

917,992,494

-

45,899,275
-

-

963,891,769

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ส่ วนเกินทุน
จากการแลกหุ้น

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

48,000,000
-

(45,899,275)
(48,000,000)
(651,774,336)
64,949,130

-

17,373,541

(651,774,336)
82,322,671

-

(651,774,336)
82,322,671

90,000,000

797,623,461

11,221,300

3,584,341,362

-

3,584,341,362

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น กําไรจากการวัดมูลค่ า
เงินลงทุนเผื่อขาย

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

ส่ วนได้ เสี ย
ที่ไม่ มีอาํ นาจ
ควบคุม
บาท

รวม

1,548,743,732

172,861,100

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ผลต่ างจาก
การแปลงค่ า
งบการเงิน

-

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น กําไรจากการวัดมูลค่ า
เงินลงทุนเผื่อขาย

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

ส่ วนได้ เสี ย
ที่ไม่ มอี าํ นาจ
ควบคุม
บาท

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ

-

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว ทุนสํ ารองตาม
กฎหมาย

รวม

ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
การออกหุน้ สามัญใหม่
32
ทุนสํารองตามกฎหมาย
33
เงินปันผลจ่าย
การเพิ่มขึ้นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจากบริ ษทั จ่ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การลดลงของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลง
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชําระ
เต็มมูลค่ าแล้ว
963,891,769

ใบสํ าคัญแสดง
สิ ทธิ
-

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ

ส่ วนเกินทุน
จากการแลกหุ้น

จัดสรรแล้ว ทุนสํ ารองตาม
กฎหมาย

1,548,743,732

172,861,100

90,000,000

1,711,289,570

-

(6,714,728)

4,480,071,443

7,000,000
-

(7,000,000)
(306,126,618)
168,792,045

932,252

194,463,293

8,935,244,865
(306,126,618)
364,187,590

3,095,822,379
(196)
(1,182)
125,090,574

8,935,244,865
(306,126,618)
3,095,822,379
(196)
(1,182)
489,278,164

97,000,000

1,566,954,997

932,252

187,748,565

13,473,377,280

3,220,911,575

16,694,288,855

350,506,097
-

803,407,236
-

7,781,331,532
-

1,314,397,866

803,407,236

9,330,075,264

172,861,100

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ผลต่ างจาก
การแปลงค่ า
งบการเงิน

-

4,480,071,443

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 12 ถึง 92 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
7

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
การออกหุน้ สามัญใหม่เพื่อจ่ายปันผล
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ทุนจดทะเบียน
ทีอ่ อกและชําระ
เต็มมูลค่ าแล้ว

32
33

ใบสําคัญแสดง
สิทธิ

917,992,494

-

45,899,275
-

-

963,891,769

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ

ส่ วนเกินทุน
จากการแลกหุ้น

1,548,743,732

202,175,962

-

1,548,743,732

202,175,962

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว ทุนสํารองตาม
กฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร

องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ า
เงินลงทุนเผื่อขาย

รวม

42,000,000

1,310,932,638

(6,962,839)

4,014,881,987

48,000,000
-

(45,899,275)
(48,000,000)
(651,774,336)
61,164,095

17,905,177

(651,774,336)
79,069,272

90,000,000

626,423,122

10,942,338

3,442,176,923

องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ า
เงินลงทุนเผื่อขาย

รวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
การออกหุน้ สามัญใหม่
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ทุนจดทะเบียน
ทีอ่ อกและชําระ
เต็มมูลค่ าแล้ว
963,891,769

32
33

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ใบสําคัญแสดง
สิทธิ
-

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ

ส่ วนเกินทุน
จากการแลกหุ้น

1,548,743,732

202,175,962

350,506,097
-

803,407,236
-

7,781,331,532
-

1,314,397,866

803,407,236

9,330,075,264

202,175,962

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว ทุนสํารองตาม
กฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร
90,000,000

1,513,414,778

(7,060,791)

4,311,165,450

7,000,000
-

(7,000,000)
(233,725,745)

193,232,111

8,935,244,865
(40,493,634)

97,000,000

1,272,689,033

186,171,320

13,205,916,681

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 12 ถึง 92 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
8

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

30 กันยายน

30 กันยายน

30 กันยายน

30 กันยายน

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

บาท

บาท

บาท

บาท

348,473,944

69,097,877

(225,177,493)

61,965,204

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)

9

(6,599,459)

2,961,744

(7,404,359)

2,961,744

ค่าเสื่ อมราคา - อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

18

189,362,430

100,085,457

150,008,732

100,085,457

ค่าเสื่ อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

20

120,096,999

8,195,027

11,998,962

8,162,983

10,794,109

1,435,299

1,683,099

1,428,928

179,464,272

-

-

-

882,114

-

-

-

ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิในการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบี้ยรับ

35

ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปั นผลรับ

35

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(89,342,917)

(1,924,756)

(1,904,329)

(1,901,396)

1,585,599,826

176,857,963

701,578,115

190,942,992

(84,491,507)

(72,753,674)

(352,838,066)

(72,753,674)

7,019,104

1,448,388

1,657,960

1,448,388

-

-

-

5,981,772

-

-

-

(361,863)

-

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(649,640,527)

ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากกิจการร่ วมค้า

(2,885,741)

กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์และบริ ษทั ย่อย

12

(125,093,483)

กําไรจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

35

(2,707,963)

(100,034)

(7,056)

(100,034)

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว

35

(23,732,977)

(6,078,964)

(17,130,280)

(3,073,536)

(56,108,075)

(6,109,660)

(38,678,592)

(6,109,660)

รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่า
ประมาณการค่าซ่อมแซม(กลับรายการ)
รายได้ค่าสิ ทธิการเช่าตัดบัญชี - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3,846,605

-

-

-

(15,820,890)

-

-

-

(3,084,447)

-

-

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้อและการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(81,576,427)
(1,343,997,343)

(48,283,819)
-

23,589,107
-

(29,955,719)
-

(16,924,628)

(79,391,714)

538,082

(79,313,959)

(9,465,771)

(6,863,352)

(12,186,911)

(6,805,001)

(101,757,418)

(50,730,608)

(123,495,611)

(3,086,705)

ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า

915,368,837

5,701,940

11,875,142

5,514,441

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(38,835,095)

(16,965,012)

(1,791,152)

(16,350,471)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 12 ถึง 92 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

9

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
หมายเหตุ
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว
เงินสดจ่ายจากการขายที่ยงั ไม่รับรู ้รายได้

28

เงินสดจ่ายจากการคํ้าประกันรายได้
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากเงินปั นผลรับ

35

เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

81,322,651

53,299,034

49,145,445

53,299,034

(11,394,791)

-

(11,394,791)

-

(56,738,866)

-

28,507,539

1,593,337

922,699

1,593,337

750,540,105

137,456,245

160,626,840

207,952,353

60,925,654

1,725,030

2,066,551

1,701,670

81,938,066

72,753,674

81,938,066

72,753,674

(1,602,794,080)

(169,386,541)

(663,745,902)

(170,886,808)

(147,509,687)

(59,430,396)

(22,835,845)

(64,474,209)

(856,899,942)

(16,881,988)

(441,950,290)

47,046,680

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากจากลดทุนของหน่วยลงทุนในกองทรัสต์

13

8,671,041

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว

8

(4,029,000,000)

(3,906,000,000)

(960,000,000)

(3,430,000,000)

5,232,588,242

3,979,000,000

2,526,999,999

2,870,000,000

(249,662,425)

(281,120,890)

(249,662,425)

(281,120,890)

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการร่ วมค้า

16.1

เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(46,691,620)

เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจําที่ดิน

-

-

8,671,041

-

-

-

-

(50,000,000)

-

(50,000,000)

เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(46,000,000)

(149,000,000)

(46,000,000)

(149,000,000)

เงินสดรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

58,900,000

139,000,000

58,900,000

139,000,000

(20,000,000,000)

(10,000,000)

เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ย่อย

15

(36,662,487,169)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

20

(192,073,173)

(23,841,332)

(3,177,721)

(23,406,391)

(1,968,669,439)

(5,765,681,463)

(1,629,293,407)

(5,765,681,463)

(13,135,719)

(58,768,730)

(13,135,719)

(58,768,730)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยที่ถือเป็ นต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

15.2

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

50,336,594

-

110,215,936

432,263

2,818,619,734

-

(106,164,417)

เงินสดจ่ายเข้ากองทุนจม

-

(275,279,118)

16,836,594
15,001
(106,164,417)

432,263
(124,579,089)

(3,641,277)

-

-

-

เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย

35

-

-

270,900,000

-

เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั อื่น

35

407,287,908

-

-

-

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(34,630,905,784)

(6,391,259,270)

(20,125,111,054)

(6,883,124,300)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 12 ถึง 92 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

10

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

32

8,935,244,865

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้น

24

1,500,000,000

2,902,958,042

1,500,000,000

2,902,958,042

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว

24

31,954,251,346

1,556,213,510

11,296,503,884

1,556,213,510

จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้น

-

จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว

24

เงินสดรับเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อย

39.4

-

เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อย

39.4

-

เงินสดรับจากหุน้ กู้

26

เงินสดจ่ายชําระหนี้หุน้ กู้
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายสําหรับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(7,163,402,662)

2,750,000,000
(1,500,000,000)

26

(5,100,691)
(1,182)

-

(1,552,958,042)
(71,750,000)

-

-

(1,552,958,042)

(3,914,500,000)

(71,750,000)

-

76,000,000

1,099,000,000

-

(275,500,000)

(655,000,000)

2,750,000,000

4,010,000,000

4,010,000,000
(6,098,096)
-

(304,760,419)

(651,774,336)

36,166,231,257

6,186,591,078

(740,326)

8,935,244,865

-

(5,100,691)
20,362,648,058
-

(6,098,096)
(651,774,336)
6,630,591,078
-

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

677,685,205

(221,550,180)

(204,413,286)

(205,486,542)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

370,937,609

319,822,524

330,693,850

298,692,401

1,048,622,814

98,272,344

126,280,564

93,205,859

801,616,882

1,181,047,463

665,811,845

560,864,514

-

45,899,275

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด
รายการทีม่ ใิ ช่ เงินสด
การเพิม่ ขึ้นของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
- เจ้าหนี้การค้า
ออกหุน้ สามัญใหม่เพื่อจ่ายหุน้ ปั นผล

-

-

การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าหุน้ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

373,967

-

เงินสดจ่ ายภาษีเงินได้
รวมกระแสเงินสดจ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวด

(253,674,104)

(334,709,514)

(129,000,262)

(189,053,298)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 12 ถึง 92 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
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 ัท 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
ธุรกิจหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือ การให้เช่าโรงงาน คลังสิ นค้า และอสังหาริ มทรัพย์อื่น ๆ และขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การซื้ อหุ ้นของบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) (“กลุ่มบริ ษทั เหมราช”)
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจากผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และมีสัดส่ วนการถือหุ ้นทั้งสิ้ นอยูท่ ี่ร้อยละ 92.88
โดยกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และมีอาํ นาจควบคุมแล้ว ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่ งข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลนี้
ได้รวมข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ตั้งแต่วนั ที่มีอาํ นาจควบคุม
ข้อมูลของบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปดังนี้
บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั จํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2531 ต่อมาได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนจํากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 และวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
ตามลําดับ และมีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
ชั้น 18 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย 10250
ธุรกิจหลักของบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย มีดงั ต่อไปนี้





โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมในภาคพื้นชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยตามสัญญาร่ วม
ดําเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในเขตอุตสาหกรรม
อาคารชุ ดเพื่อขาย ซึ่ งดําเนิ นการในนามของบริ ษทั โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการเดอะพาร์ คชิ ดลม” มี สถานที่ ต้ งั ที่ ถนนชิ ดลม
กรุ งเทพมหานคร
ธุรกิจบริ การที่เกี่ยวเนื่ องกับนิ คมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งประกอบด้วย การบริ การ
สาธารณู ปโภคและสิ่ งอํานวยความสะดวก การขายและให้เช่ าอาคารสํานักงาน การขายและให้เช่ าอาคารโรงงานสําเร็ จรู ป
การให้เช่าที่ดิน อาคารพาณิ ชย์ สถานที่และฐานวางท่อขนถ่ายวัตถุในนิคมอุตสาหกรรม การรับจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารและอื่นๆ

บริ ษ ทั เป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ในการรายงานข้อมู ล จึ งรวมเรี ยกบริ ษ ัท
และบริ ษทั ย่อยว่ากลุ่มบริ ษทั
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลที่นาํ เสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์ การจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
ภายใต้พระราชบัญ ญัติการบัญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ ออกภายใต้พระราชบัญ ญัติ
วิชาชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการจัดทํา
และนํา เสนอรายงานทางการเงิ น ข้อ มู ล ทางการเงิ น หลัก (คื อ งบแสดงฐานะทางการเงิ น งบกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้ น และงบกระแสเงิ น สด) ได้จ ัด ทําให้ เป็ นรู ป แบบที่ ส มบู ร ณ์ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ ส่ วนหมายเหตุ ป ระกอบข้อมู ลทางการเงิ น จัด ทําเป็ นแบบย่อ ให้
สอดคล้องกับ มาตรฐานการบัญ ชี ไทย ฉบับ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง งบการเงิ น ระหว่างกาล และได้เพิ่ ม หมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงินตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยที่ จดั ทําขึ้นตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความแตกต่างกัน
ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
นโยบายการบัญชี ที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ เป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชี ที่ใช้ในการ
จัดทํางบการเงินสําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ยกเว้นเรื่ องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
อย่างไรก็ตามในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั เหมราชได้ทาํ การพิจารณาและทบทวน
อายุการใช้งานและการให้ประโยชน์ของอาคารและคลังสิ นค้า (อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน) ประจําปี โดยพิจารณาถึง
อายุการให้ประโยชน์และอายุการใช้งานร่ วมกับวิศวกรของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการบัญชีของกลุ่ม
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเห็นสมควรปรับเปลี่ยนอายุการใช้งานของอาคารและคลังสิ นค้าจาก 20 ปี เป็ น 30 ปี ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นการเปลี่ยนประมาณการซึ่งกลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีปรับไปข้างหน้า
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งคราวในระหว่างงวดปี บัญชี จะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี โดยใช้เกณฑ์เดียวกับ
การแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ายไว้โดยใช้อตั ราภาษีเดียวกันกับที่ใช้ผลกําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่าจะได้
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558
ก)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ขอ้ กําหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2557) การเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญ ได้แก่ การเพิ่ มเติ มข้อกําหนดให้กิจการ
จัดกลุ่มรายการที่แสดงอยูใ่ น “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น” โดยใช้เกณฑ์วา่ รายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลังได้หรื อไม่ มาตรฐานที่ปรับปรุ งนี้ ไม่ได้ระบุว่ารายการใดจะแสดงอยูใ่ น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2557) กําหนดให้ ร ายการชิ้ น ส่ ว นอะไหล่ อุ ป กรณ์ สํารองไว้ใช้งาน
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่ อมบํารุ ง รับรู ้เป็ นรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หากรายการนั้นเข้าคํานิ ยามของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวให้จดั ประเภทเป็ นสิ นค้าคงเหลือ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
กับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่ สําคัญได้แก่ (ก) ผลกําไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย เปลี่ยนชื่ อเป็ น “การวัดมูลค่าใหม่” และต้องรับรู ้ใน “กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ” ทันที ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยจะไม่สามารถรับรู ้ตามวิธี
ขอบเขตหรื อรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริ การในอดีตจะรับรู ้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ผลประโยชน์ที่ยงั ไม่เป็ นสิ ทธิขาดจะไม่สามารถรับรู ้ตลอดระยะเวลาการให้บริ การในอนาคตได้ มาตรฐานดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
ก)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557) ให้ขอ้ กําหนดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 28 (ปรั บ ปรุ ง 2557) ให้ขอ้ กําหนดสําหรั บ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ร่ วม และการร่ ว มค้า
ซึ่งต้องใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญ คือ กําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ
ส่ วนงานดําเนิ นงาน โดยให้เปิ ดเผยข้อมูลตัววัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินรวมสําหรับเฉพาะส่ วนงานที่ รายงาน
หากโดยปกติมีการนําเสนอข้อมูลจํานวนเงินดังกล่าวต่อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการปฏิบตั ิการ และถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาคัญจากจํานวนเงินที่ได้เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินประจําปี ล่าสุ ดสําหรับส่ วนงานที่รายงานนั้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 ได้มีการกําหนดคํานิ ยามของคําว่า “ควบคุม” ซึ่ งถูกนํามาใช้แทน
หลักการของการควบคุมและการจัดทํางบการเงิน รวมภายใต้มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 27 งบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการ มาตรฐานนี้ ได้กาํ หนดว่าเมื่ อใดกิ จการควรจัดทํางบการเงินรวม ให้นิยามหลักการของ
การควบคุม อธิ บายหลักการของการนําหลักการของการควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิ บายถึงข้อกําหนดในการจัดทํา
งบการเงินรวม หลักการสําคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่น้ ี คือหากมีอาํ นาจควบคุม จะต้องมีการ
จัดทํางบการเงินรวมเฉพาะในกรณี ที่ผลู ้ งทุนได้แสดงให้เห็นถึงอํานาจการควบคุมที่เหนื อกว่าผูถ้ ูกลงทุน ผูล้ งทุน
ได้รับ ผลตอบแทนที่ ผ นั แปรจากการที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้อ งในผูถ้ ู ก ลงทุ น และมี ความสามารถในการใช้อ าํ นาจใน
ผูถ้ ูกลงทุน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่กิจการจะได้รับ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 ได้กาํ หนดคํานิ ยามของสัญญาร่ วมการงานว่าเป็ นสัญญาที่ผูร้ ่ วมทุน
ตั้งแต่สองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมร่ วมในกิ จกรรมที่ จดั ตั้งขึ้น การตัดสิ นใจในกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องต้องได้รับ
ความเห็นชอบโดยผูค้ วบคุมร่ วมอย่างเป็ นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดของคํานิยามว่าการควบคุมร่ วม
การร่ วมการงานสามารถอยู่ในรู ปแบบของการดําเนิ นงานร่ วมกันหรื อการร่ วมค้า การจัดประเภทขึ้นอยู่กบั สิ่ งที่
แสดงออกมาซึ่ งสัมพันธ์กบั ข้อตกลงที่จดั ทําขึ้น หากในข้อกําหนดผูร้ ่ วมทุนได้รับเพียงสิ นทรัพย์สุทธิ การร่ วมงาน
ดังกล่าวถือเป็ นการร่ วมค้า ส่ วนการดําเนิ นงานร่ วมกันจะมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และมีภาระในหนี้ สิน การดําเนิ นงาน
ร่ วมกันจะบันทึกบัญชีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระในหนี้ สิน การร่ วมค้าจะบันทึกส่ วนได้เสี ยโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อช่วยให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมิน
ความเสี่ ยงและผลกระทบทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยที่กิจการมีกบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมการงาน
และกิ จการซึ่ งมี โครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ ได้รวมอยู่ในงบการเงิ น รวม มาตรฐานดังกล่ าวไม่ ส่ งผลกระทบกับ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
ก)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ ง และลดความซํ้าซ้อนของคํานิ ยามของ
มูลค่ายุติธรรม โดยการกําหนดคํานิ ยาม และแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับใช้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นเรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูล
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 14 (ปรั บ ปรุ ง 2557) การตี ความนี้ ให้ใช้กับ ผลประโยชน์
หลัง ออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ ที่ ก ํา หนดไว้ และผลประโยชน์ ร ะยะยาวอื่ น ของพนั ก งาน
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าภายใต้การตีความนี้ หมายถึงข้อกําหนดใดๆที่กาํ หนดให้กิจการต้องสมทบเงินทุนสําหรับ
ผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ ที่ ก ํา หนดไว้ และผลประโยชน์ ร ะยะยาวอื่ น
ของพนักงานการตีความนี้อธิบายถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินโครงการจากข้อกําหนดหรื อ
ข้อตกลงที่เกี่ยวกับเงินทุนขั้นตํ่า มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557) การตีความนี้ ให้วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
สําหรับต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน มาตรฐานดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั

ข)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่างไม่ มี ส าระสําคัญ มี จาํ นวนทั้งสิ้ น 41 ฉบับ ซึ่ งไม่ มี
ผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั

ค)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 จํานวน 8 ฉบับ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานที่
ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่และฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการการบัญชี ฉบับที่ 24
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการการบัญชี ฉบับที่ 40
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
ค)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 จํานวน 8 ฉบับ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐาน
ที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่และฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้น (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องการรวมธุ รกิ จ ได้กาํ หนดให้ชัดเจนขึ้นในเรื่ อง
ก) ภาระผูกพันที่ กิจการต้องจ่ายชําระสิ่ งตอบแทนที่ อาจจะเกิ ดขึ้นที่ เข้าคํานิ ยามของเครื่ องมือทางการเงิน ว่าเป็ น
หนี้ สิ น ทางการเงิน หรื อส่ วนของเจ้าของตามคํานิ ยามของมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับที่ 32 เรื่ องการแสดงรายการ
สําหรับเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรื อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
ได้กาํ หนดให้วดั มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นที่ไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็ นส่ วนของเจ้าของด้วยมูลค่ายุติธรรมและ
รับรู ้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกําไรหรื อขาดทุนทุกสิ้ นรอบระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ไม่ได้ถือปฏิบตั ิ กบั การบัญ ชี สําหรับการจัดตั้งการร่ วมค้าที่ อยู่ภายใต้มาตรฐาน
การการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ผูบ้ ริ หารของกิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องส่ วนงานดําเนิ นงาน ได้กาํ หนดให้มีการเปิ ดเผย
ข้อ มู ลเกี่ ยวกับ ดุ ล ยพิ นิ จของผูบ้ ริ หารในการรวมส่ ว นงานเข้าด้วยกัน และกําหนดให้นําเสนอการกระทบยอด
สิ นทรัพย์ของส่ วนงานกับสิ นทรัพย์ของกิ จการเมื่ อกิ จการรายงานข้อมูลสิ นทรัพย์ของส่ วนงานให้กบั ผูม้ ี อาํ นาจ
ตัด สิ น ใจสู งสุ ด ด้านการดําเนิ น งานของกิ จการ ผูบ้ ริ ห ารของกิ จการอยู่ในระหว่างการประเมิ น ผลกระทบจาก
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 24 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
ได้รวมกิจการที่ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญแก่กิจการที่รายงาน หรื อแก่บริ ษทั ใหญ่ของกิจการที่รายงาน ซึ่งกิจการ
ต้อ งเปิ ดเผยจํา นวนเงิ น ที่ กิ จ การได้ จ่ า ยให้ แ ก่ กิ จ การที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นผู ้บ ริ ห ารสํ า คัญ ผู ้บ ริ ห ารของกิ จ การ
ได้ประเมินผลกระทบและคาดว่าจะไม่กระทบอย่างมีสาระสําคัญ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้กาํ หนดให้ชดั เจนขึ้นว่ากิจการ
ควรพิ จ ารณามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 3 ในการพิ จ ารณาว่ า การได้ ม าซึ่ งอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
เพื่อการลงทุนนั้นเข้าเงื่อนไขการรวมธุ รกิจหรื อไม่ ผูบ้ ริ หารของกิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจาก
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
ค)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 จํานวน 8 ฉบับ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐาน
ที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่และฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้น (ต่อ)
นอกจากนี้ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการบัญชีฉบับที่มีการปรับปรุ ง และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ ง เพิ่มเติมอีก 10 ฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 จํานวน 10 ฉบับ บริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุ งใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ป รั บ ปรุ งใหม่ ดังกล่ าวมาถื อ ปฏิ บ ัติ ก่อ นวัน บังคับ ใช้ มาตรฐานการบัญ ชี ที่
ปรับปรุ งใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ยกเว้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานข้างต้น
2.3

นโยบายการบัญชีที่มีการเปลีย่ นแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
นโยบายการบัญ ชี ที่เกี่ ยวกับเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อยในข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดี ยวกันกับ นโยบาย
การบัญชีที่ใช้ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ยกเว้นการปรับปรุ งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 ดังนี้
กลุ่มบริ ษทั จัดทํางบการเงินรวม โดยรวมงบการเงินของกิ จการที่ อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั โดยไม่คาํ นึ งถึ ง
ลักษณะของความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั ควบคุมกิจการดังกล่าวก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั เข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้




การมีอาํ นาจเหนือกิจการดังกล่าว
การเปิ ดรับหรื อมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว
ความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนือกิจการดังกล่าว ทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั

ปั จ จุ บ ัน กลุ่ ม บริ ษ ัท เข้าเงื่ อ นไขของการควบคุ ม ในบริ ษ ัท ย่อ ยทั้งหมด ดังนั้น จึ งไม่ มี ผ ลกระทบของนโยบายการบัญ ชี
ที่ปรับปรุ งนี้ต่อข้อมูลทางการเงินรวม
18

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

นโยบายการบัญชีที่มีการเปลีย่ นแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ)
ผลประโยชน์ พนักงาน
นโยบายการบัญ ชี ที่ เกี่ ยวกับ ผลประโยชน์ พ นักงานในข้อมู ลทางการเงิน ระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดี ยวกัน กับ นโยบาย
การบัญชีที่ใช้ในงบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่มีการปรับปรุ ง




3

กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ในงวดที่เกิด
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตในกําไรขาดทุนทันที

นโยบายการบัญชีเพิม่ เติม
• นโยบายบัญชีเพิม่ เติมจากบริษัทย่ อย - บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดนิ จํากัด (มหาชน)
ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การซื้ อกิจการในบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) กลุ่มบริ ษทั จึงมีนโยบาย
การบัญชีเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
3.1 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุ นหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนของการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่ น
ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไข ส่ วนลดจากการรับประกันสิ นค้าหรื อส่ วนลดการนํา
บัตรส่ วนลดไปขึ้นเป็ นเงินสด (rebate) ต้นทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําประกอบด้วย ค่าออกแบบ ค่าวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่ นทางตรงและค่าโสหุ ้ยในการผลิ ต ซึ่ งเป็ นส่ วนตามเกณฑ์การดําเนิ นงานตามปกติ แต่ไม่รวม
ต้นทุนการกูย้ มื มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับประมาณการจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อให้
สิ นค้านั้นสําเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย
3.2 ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
ต้น ทุ น โครงการพัฒ นาอสั งหาริ ม ทรั พ ย์แ สดงตามราคาทุ น ประกอบด้วย ต้น ทุ น ที่ ดิ น ต้น ทุ น ในการพัฒ นาโครงการ
ต้นทุนในการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมสําเร็ จรู ป ต้นทุนในการก่อสร้างอาคารชุด ต้นทุนทางการเงินจากการกูย้ มื
เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมสําเร็ จรู ป และก่อสร้างอาคารชุด เงินมัดจําค่าที่ดิน และ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง และจะโอนเป็ นต้นทุนขายเมื่อมีการขายหรื อมีรายได้จากโครงการดังกล่าว
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ขาดทุนจากการประเมินราคาโครงการแสดงไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของกําไรขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

19

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
3
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3.3 สิ นทรัพย์ ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ให้เช่ าซึ่ งประกอบด้วย ฐานวางท่อขนถ่ายวัตถุ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ค่าเสื่ อมราคาคํานวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้สินทรัพย์โดยประมาณ 15 ปี
3.4 กองทุนจม
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก กองทุ น เพื่ อ บํารุ งรั ก ษาและสร้ างทดแทนระบบสาธารณู ป โภคและสิ่ งอํานวยความสะดวกในนิ ค ม
อุ ต สาหกรรม ตามเงื่ อ นไขในสั ญ ญาร่ ว มดําเนิ น งานกับ การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) เป็ นกองทุ น
จมรอตัดจ่ายและตัดจ่ายเป็ นต้นทุนบริ การตามวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 20 ปี
3.5 สิ ทธิการเช่ าและที่ดนิ เพื่อจัดหาผลประโยชน์
สิ ท ธิ ก ารเช่ า และที่ ดิ น เพื่ อ จัด หาผลประโยชน์ เป็ นโครงการที่ ร อการพัฒ นาและโครงการที่ ห ยุด การพัฒ นาชั่ว คราว
ประกอบด้วย สิ ทธิ การเช่ าที่ดิน ต้นทุนที่ ดิน ต้นทุนในการพัฒนาโครงการและต้นทุนทางการเงินจากการกูย้ ืมเพื่อใช้ใน
การพัฒนาโครงการ
สิ ทธิการเช่าและที่ดินเพื่อจัดหาผลประโยชน์ แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับที่ต่าํ กว่า
ขาดทุนจากการประเมินราคาโครงการแสดงไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของกําไรขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.6 สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่ าที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ า
ถือเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน รายได้จากสัญญาเช่ าการเงินรับรู ้ ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่ าการเงินโดยใช้ราคายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์หรื อราคาที่ต่าํ กว่ามูลค่าปั จจุบนั ของผลรวมขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ น
ต้นทุน ณ วันที่เริ่ มสัญญาเช่า โดยใช้ราคาทุนของสิ นทรัพย์ที่ให้เช่า หรื อราคาตามบัญชี ผลต่างระหว่างรายได้และต้นทุนจาก
สัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นกําไรจากการให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
3.7 เงินรับล่ วงหน้ าและรายได้ รับล่ วงหน้ า
เงิ น รั บ ล่ วงหน้า ประกอบด้วย เงิ น มัดจําค่าที่ ดิน เงิ น ที่ รับ ชําระจากสัญ ญาจะซื้ อจะขายอสังหาริ ม ทรั พ ย์ แต่ กรรมสิ ท ธิ์
ยังไม่ได้โอนไปยังผูซ้ ้ื อและรับชําระเงินตามสัญญายังไม่ครบถ้วน และรายได้รับล่วงหน้าประกอบด้วยเงินรับล่วงหน้าจาก
ค่าบริ การสาธารณูปโภค และค่าเช่า
3.8 รายได้ ค่าสิ ทธิการเช่ ารอตัดบัญชี
รายได้ค่าสิ ทธิการเช่ารอตัดบัญชี ได้แก่ ค่าสิ ทธิการเช่ารับจากการให้เช่าที่ดิน อาคาร ฐานวางท่อขนถ่ายวัตถุ และค่าเช่าสิ ทธิ
ในการจําหน่ายนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม กําหนดบันทึกบัญชีเป็ นรายได้ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
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3.9 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
นอกจากที่เปิ ดเผยไว้ในหัวข้ออื่นๆ บริ ษทั ย่อยมีนโยบายรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
ก. การรับรู ้รายได้และต้นทุนจากการขายอสังหาริ มทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายที่ดิน อาคารโรงงานอุตสาหกรรมสําเร็ จรู ป และอาคารชุดเต็มจํานวนเมื่อมีการโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทน โดยกรรมสิ ทธิ์ ได้โอนไปยังผูซ้ ้ื อ และรับชําระเงินตามสัญญาครบถ้วนแล้ว ส่ วนต้นทุนขายคํานวณจาก
ต้นทุนประมาณการต่อไร่ ที่ขายได้ของแต่ละโครงการย่อย
ต้นทุนประมาณการของแต่ละโครงการย่อยที่ประมาณการไว้จะมีการปรับปรุ ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญใน
จํานวนต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริ งในการพัฒนาแต่ละโครงการย่อย
ข. การรับรู ้รายได้และต้นทุนค่าบริ การและค่าสาธารณูปโภค
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ รายได้และต้นทุ นค่าบริ การตามเกณฑ์คงค้าง สําหรับรายได้ค่าบริ การซึ่ งประกอบด้วย รายได้ค่าบริ การ
สาธารณูปโภคและสิ่ งอํานวยความสะดวก รายได้จากการขายนํ้าประปา นํ้าดิบและนํ้าหมุนเวียน รายได้จากการบําบัดนํ้าเสี ย
ในนิคมอุตสาหกรรม รายได้จากการรับจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร รายได้จากการให้เช่าที่ดิน อาคารพาณิ ชย์ อาคารคลังสิ นค้า
อาคารโรงงาน ที่ พ กั อาศัย และฐานวางท่ อ ขนถ่ ายวัตถุ ในนิ ค มอุ ต สาหกรรม รายได้จากศู น ย์ฝึ กอบรม และรายได้จาก
ศูนย์ธุรกิจ ส่ วนต้นทุนค่าบริ การเป็ นต้นทุนที่เกิดจากการให้บริ การดังกล่าว
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้และต้นทุนจากการรับจ้างก่ อสร้ างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อได้มี
การทําสัญญาก่อสร้าง และรับเงินค่างวดแล้วโดยวิธีอตั ราส่ วนของงานที่แล้วเสร็ จ
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายหยุดรับรู ้รายได้ค่าบริ การสาธารณูปโภคจากลูกหนี้ที่หยุดดําเนินกิจการและมีปัญหาในการจ่ายชําระหนี้
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นโยบายการบัญชีเพิม่ เติม (ต่อ)
• นโยบายการบัญชีเพิม่ เติมต่ องบการเงินรวมหลังจากการซื้อบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดนิ จํากัด (มหาชน)
3.10 ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมคื อ ต้น ทุ น ของการซื้ อกิ จการที่ สู งกว่ามู ลค่ ายุติ ธรรมของสิ น ทรั พ ย์ที่ ระบุ ได้สุ ท ธิ ที่ กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ส่ วนแบ่ ง
ในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่ งบริ ษทั นั้น ค่าความนิ ยมที่เกิ ดจากการได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยจะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมจะถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม ค่าเผือ่ การด้อยค่าของค่าความนิยม
ที่รับรู ้ แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้ มูลค่าคงเหลือตามบัญชี ของค่าความนิ ยมจะถูกรวมคํานวณในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่ วย
นั้นอาจจะเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกันซึ่ งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซึ่งค่าความนิยมเกิดขึ้นจาก
ส่ วนงานปฏิบตั ิการที่ระบุได้
3.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ ทธิ์ในการจัดจําหน่ าย (Exclusive right)
สิ ทธิ์ ในการจัดจําหน่ ายนํ้าให้แก่ลูกค้าที่อยูใ่ นกลุ่มนิ คมอุตสาหกรรม ซึ่ งได้มาจากการซื้ อธุ รกิจ จะรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
ณ วัน ซื้ อธุ รกิ จ ค่าสิ ทธิ์ ในการจัดจําหน่ ายนํ้า จะไม่ มีการตี ราคาเพิ่ ม แต่ จะมี การทดสอบการด้อยค่าทุ กปี และปรั บ ปรุ ง
หากการด้อยค่าเกิดขึ้น (ถ้ามี)
คําสั่ งซื้อที่ทําสั ญญาแล้ ว (Order backlog)
มูลค่าของคําสั่งซื้ อที่ทาํ สัญญาแล้วที่ได้มาจากการซื้ อกิจการ จะรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจ มูลค่าของคําสั่งซื้ อ
ที่ทาํ สัญญาแล้วจะแสดงด้วยราคายุติธรรมซึ่งจะมีการตัดจําหน่ายเป็ นต้นทุน เมื่อมีการรับรู ้รายได้จากสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
คําสั่งซื้ อที่ทาํ สัญญาแล้วจะไม่มีการตีราคาเพิ่ม แต่จะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปี และปรับปรุ งหากการด้อยค่า
เกิดขึ้น (ถ้ามี)
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4

การประมาณการ
ในการจัดทําข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาล ผูบ้ ริ ห ารต้องใช้ดุลยพิ นิจ การประมาณการและข้อสมมติ ที่มีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบัญ ชี ม าใช้ และจํานวนเงิ น ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น รายได้แ ละค่ าใช้จ่ าย ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งอาจจะแตกต่ า งจาก
การประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั และ
แหล่งที่ มาของข้อมู ลที่ สําคัญ ของความไม่แน่ นอนในการประมาณการที่ มีอยู่มาใช้เช่ นเดี ยวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

5

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั รายงานส่ วนงานดําเนิ นงานในลักษณะเดี 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 มทรั พย์อื่นๆ และการขายอสังหาริ มทรั พย์
จากการซื้ อกิ จการบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ ดิน จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้มีธุรกิ จ
เพิ่มเติมคือ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน อื่น ๆ และบริ ษทั โฮลดิ้งในต่างประเทศ
คณะกรรมการบริ หารได้ประเมินผลการปฏิบตั ิการของส่ วนงานดําเนิ นงานโดยวัดมูลค่าของผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน รายได้
ทางการเงินและต้นทุนทางการเงินจะไม่ถูกจัดสรรไปยังส่ วนงานดําเนิ นงาน เพราะฝ่ ายบริ หารการเงินส่ วนกลางทําหน้าที่บริ หาร
จัดการเกี่ยวกับการเงินของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั มีรายได้ระหว่างส่ วนงานนั้นมีการต่อรองราคากันเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน รายได้จากลูกค้าภายนอก
ที่รายงานแก่คณะกรรมการนั้นวัดมูลค่าลักษณะเดียวกันกับมูลค่าในงบกําไรขาดทุน
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
5

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
5.1

ข้ อมูลเกีย่ วกับรายได้ และกําไรตามส่ วนงานทางธุรกิจในประเทศและต่ างประเทศสํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้ วยรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจ
อสั งหาริมทรัพย์
บาท

30 กันยายน พ.ศ. 2558
ในประเทศ
ต่ างประเทศ
ธุรกิจ
พลังงาน
อื่น ๆ
บริษทั โฮลดิง้
บาท
บาท
บาท

รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้จากการขายและบริ การ

731,117,018
1,545,127,075
2,276,244,093

-

585,630,427
585,630,427

กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
รายได้อื่น
กําไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และกิจการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด
ขาดทุนสุ ทธิส่วนที่เป็ นของส่ วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

388,785,794
281,118,257
(139,178,470)
(1,585,585,356)

(836,237)
9,542
-

502,112,227
673,550
-

41,355,510
(29,596,736)
(1,043,101,001)

611,170,759
152,577
610,496,641

(25,147,166)
477,624,141

(14,470)

30 กันยายน พ.ศ. 2557
ในประเทศ
ต่ างประเทศ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
รวม อสั งหาริมทรัพย์
พลังงาน
อื่น ๆ
บริษทั โฮลดิง้
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

731,117,018
2,130,757,502
2,861,874,520

381,982,410
381,982,410

-

-

-

381,982,410
381,982,410

(1,046,187)
889,015,597
35
281,801,384
249,908,990
110,730,520
(1,585,599,826)

152,874,371
99,063,241
(176,857,963)

-

-

-

152,874,371
99,063,241
(176,857,963)

(5,981,772)
(4,148,747)
69,949,130

-

-

-

(5,981,772)
(4,148,747)
69,949,130

-

248,862,838

652,526,269
(54,591,325)
293,882,619
(125,090,574)
168,792,045

69,949,130
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
5

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
5.2

รายการจัดประเภทสิ นทรัพย์ ของแต่ ละส่ วนงานธุรกิจในประเทศและต่ างประเทศในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้ (ต่อ)
30 กันยายน พ.ศ. 2558
ในประเทศ
ธุรกิจ
อสั งหาริมทรัพย์
บาท
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้งั สิ้ นตามงบการเงินรวม

42,716,440,141
-

หนี้สินตามส่ วนงาน
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่ วน
หนี้สินทั้งสิ้ นตามงบการเงินรวม

29,049,870,361
-

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาที่ไม่ได้ปันส่ วน
ค่าตัดจําหน่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

228,244,289
-

ธุรกิจ
พลังงาน
บาท

ต่ างประเทศ
อื่น ๆ
บาท

7,882,331,057 1,392,997,755
-

14,000
-

-

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

141,152,885
-

53,212,770
-

บริษทั โฮลดิง้
บาท

ในประเทศ
ธุรกิจ
รวม อสั งหาริมทรัพย์
บาท
บาท

11,082,897 52,002,851,850 11,359,415,839
27,256,134,788
79,258,986,638
15,256 29,191,052,502
33,373,645,281
62,564,697,783
-

281,457,059
27,863,139
8,503,398
317,823,596

ต่ างประเทศ

ธุรกิจ
พลังงาน
บาท

อื่น ๆ
บาท

บริษทั โฮลดิง้
บาท

รวม
บาท

-

-

-

11,359,415,839
4,592,616,618
15,952,032,457

9,513,627,293
-

-

-

-

9,513,627,293
1,958,333,721
11,471,961,014

164,809,387
-

-

-

-

164,809,387
11,836,493
2,408,005
179,053,885
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
6

มูลค่ ายุติธรรม
การประมาณการมูลค่ ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับ
ข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้





ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อ
โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
ข้อมู ลสําหรั บสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ นซึ่ งไม่ ได้อ ้างอิ งจากข้อมู ลที่ สามารถสั งเกตได้จากตลาด (ข้อมู ลที่ ไม่ สามารถสั งเกตได้)
(ข้อมูลระดับที่ 3)

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวมสิ นทรัพย์

635,000,844
2,086,482,749
2,721,483,593

-

-

รวม
บาท
635,000,844
2,086,482,749
2,721,483,593

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวมสิ นทรัพย์

1,815,034,931
1,851,315,225
3,666,350,156

-

-

รวม
บาท
1,815,034,931
1,851,315,225
3,666,350,156

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

8

3,483,322
12,480
1,045,127,012
1,048,622,814

128,063
7,548,681
363,260,865
370,937,609

110,721
12,480
126,157,363
126,280,564

113,871
7,548,681
323,031,298
330,693,850

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
หน่วยลงทุน - สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ที่จดั
ประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือ่ ขาย
บวก กําไรที่ยงั ไม่รับรู ้จากการตีมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวม

632,538,431

1,812,393,695

236,161,205

1,786,030,925

2,462,413
635,000,844

2,641,236
1,815,034,931

429,831
236,591,036

2,208,657
1,788,239,582
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
8

เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ)
ในระหว่างงวด/ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินลงทุนชัว่ คราวมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดต้นงวด/ปี
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ปี
เงินลงทุนชัว่ คราวจําหน่ายระหว่างงวด/ปี
กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่รับรู ้จากการตีมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ยอดปลายงวด/ปี

1,815,034,931
663,495,683
4,029,000,000 6,361,000,000
(5,208,855,264) (5,211,088,568)
(178,823)
635,000,844

1,627,816
1,815,034,931

1,788,239,582
138,787
960,000,000 5,885,000,000
(2,509,869,719) (4,099,107,689)
(1,778,827)
236,591,036

2,208,484
1,788,239,582

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2558 เงิ น ลงทุ น ชั่ว คราวของกลุ่ ม บริ ษ ัท จํานวน 635,000,844 บาท (วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2557 :
1,815,034,931 บาท) เป็ นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของธนาคารในประเทศที่ถือไว้ระยะสั้น

28

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
9

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น (สุทธิ)
ลูกหนี้เงินค่ามัดจําสัญญาเช่าและบริ การ
ลูกหนี้อื่น
- บริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- ดอกเบี้ยค้างรับ
- เงินทดรองจ่าย - บริ ษทั อื่น
- เงินทดรองจ่าย – การจัดตั้งบริ ษทั ย่อย
ในต่างประเทศ
- เงินมัดจําที่เรี ยกคืนได้
- รายได้ค่าเช่า ค่าบริ การ
และค่าสาธารณูปโภคค้างรับ
- อื่น ๆ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

197,729,139
(22,345,803)
175,383,336
10,494,182
4,602,589

35,348,795
(7,404,359)
27,944,436
45,300,318
-

20,419,706
20,419,706
10,494,182
-

35,099,652
(7,404,359)
27,695,293
45,300,318
-

34,899,683
28,579,485
10,578,361

3,338,889
162,222
8,540,331

7,858,738
4,269,295

3,338,889
162,222
6,086,476

19,595,774
6,830,091

4,585,603
5,432,669

20,126,100
6,830,091

4,926,422
5,432,669

45,660,161
28,053,690
364,677,352

8,544,007
103,848,475

5,141,214
10,000,000
85,139,326

8,544,007
101,486,296

ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้าที่อยูใ่ นกําหนดชําระ
ลูกหนี้การค้าที่เกินกําหนดชําระ
รวมลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น

138,536,679
59,192,460
197,729,139
(22,345,803)
175,383,336

9,004,400
26,344,395
35,348,795
(7,404,359)
27,944,436

6,579,715
13,839,991
20,419,706
20,419,706

8,771,142
26,328,510
35,099,652
(7,404,359)
27,695,293

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2558 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ลู ก หนี้ การค้า - บริ ษ ัท อื่ น ที่ เกิ น กําหนดชําระจํานวนเงิ น 59,192,460 บาท (วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 26,344,395 บาท) ผูบ้ ริ หารได้มีการทบทวนความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้และพิจารณาตั้งสํารอง
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 22,345,803 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 7,404,359 บาท)
29

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
10

ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ (สุ ทธิ)
การเปลี่ ยนแปลงในต้น ทุ น โครงการพัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ (สุ ท ธิ ) สําหรั บ งวดเก้าเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2558
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
สํ าหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงิน
ข้ อมูลทางการเงินรวม
เฉพาะบริษทั
บาท
บาท
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15.3)
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
โอนไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนไปเป็ นต้นทุนขายระหว่างงวด

15,637,924,131
1,665,982,098
(367,864,380)
(286,705,410)
16,649,336,439

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

-

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ ดินบางส่ วนในโครงการของกลุ่มบริ ษทั ถูกจดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับ
สถาบันการเงินในประเทศ และนิติบุคคล
11

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ถึงกําหนดขอคืน
ลูกหนี้จากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
(หมายเหตุ 26)
อื่น ๆ
รวม

72,912,885
87,446,804
20,877,308

35,667,859
7,496,802

50,458,737
44,114,247
6,580,035

37,265,395
7,482,235

49,445,205
10,775,469
241,457,671

6,484,734
49,649,395

101,153,019

6,484,734
51,232,364

30

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
12

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขายสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 สามารถวิเคราะห์
ได้ดงั นี้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

อสั งหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
-ไตรมาส 1
กลุ่มบริ ษทั เหมราช
บริ ษทั ใหญ่
-ไตรมาส 2
กลุ่มบริ ษทั เหมราช
บริ ษทั ใหญ่
ขายระหว่างงวด
ราคาตามบัญชีปลายงวด

3,295,173,221

-

8,861,281

491,146

2,814,572,627
-

68,296,893
-

-

-

4,350,263,431
(2,820,419,141)
7,639,590,138

(5,266)
(68,291,627)
-

8,861,281

491,146

อสั งหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ขายระหว่างงวด
ราคาตามบัญชีปลายงวด

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายได้ จาก
สั ญญาเช่ า
ที่ดนิ
ดําเนินงาน
อาคารและ
สิ นทรัพย์
อุปกรณ์ สิ ทธิการเช่ า
รอตัดบัญชี ไม่ หมุนเวียนอื่น
บาท
บาท
บาท
บาท

3,295,173,221
(16,474,731)
3,278,698,490

435,968

3,304,961,616

22,963,371
5,190,622

2,905,832,891
5,190,622

4,350,258,165
200,000
200,000
(22,963,371) (2,911,674,139)
5,826,590 7,654,769,155

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายได้ จาก
สั ญญาเช่ า
ที่ดนิ
ดําเนินงาน
อาคารและ
สิ นทรัพย์
อุปกรณ์ สิ ทธิการเช่ า
รอตัดบัญชี ไม่ หมุนเวียนอื่น
บาท
บาท
บาท
บาท
-

8,861,281
8,861,281

491,146
491,146

รวม
บาท

รวม
บาท

435,968 3,304,961,616
5,390,622
5,390,622
(16,474,731)
5,826,590 3,293,877,507

31

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
12

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขายสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 สามารถวิเคราะห์
ได้ดงั นี้ (ต่อ)
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ส่ วนของเงินกู้ยืม
ระยะยาวที่ถึง
หนีส้ ิ น
กําหนดชําระ
ภาษีเงินได้
ภายในหนึ่งปี รอการตัดบัญชี
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
-ไตรมาส 1
กลุ่มบริ ษทั เหมราช
-ไตรมาส 2
กลุ่มบริ ษทั เหมราช
บริ ษทั ใหญ่
-ไตรมาส 3
กลุ่มบริ ษทั เหมราช
บริ ษทั ใหญ่
ลดลงระหว่างงวด
ราคาตามบัญชีปลายงวด

ดอกเบีย้
ค้ างจ่ าย
บาท

เงินมัดจําจาก
สั ญญาเช่ า
ระยะยาว
บาท

ค่ าใช้ จ่ายจาก
สั ญญาเช่ า
หนีส้ ิ น
ดําเนินงาน
รอตัดบัญชี ไม่ หมุนเวียนอื่น
บาท
บาท

รวม
บาท

1,491,200,000

-

397,143

71,065,638

-

-

-

15,362,804

-

20,317,376

-

10,615,310

46,295,490

-

-

-

164,446,640
5,379,595

-

-

164,446,640
5,379,595

-

-

1,218,661

295,000,000

-

-

(82,500,000)

(15,362,804)

(179,857)

3,503,745
(35,400,765)

(10,615,310)

1,218,661
298,503,745
(144,058,736)

1,703,700,000

-

217,286

230,530,890

-

-

1,934,448,176

1,562,662,781

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ส่ วนของเงินกู้ยืม
ระยะยาวที่ถึง
หนีส้ ิ น
ภาษีเงินได้
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี รอการตัดบัญชี
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด

1,491,200,000

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

295,000,000

ลดลงระหว่างงวด

(82,500,000)

ราคาตามบัญชีปลายงวด

1,703,700,000

-

ดอกเบีย้
ค้ างจ่ าย
บาท

เงินมัดจําจาก
สั ญญาเช่ า
ระยะยาว
บาท

397,143

71,065,638

-

8,883,340

(179,857)

(11,839,692)

217,286

68,109,286

ค่ าใช้ จ่ายจาก
สั ญญาเช่ า
หนีส้ ิ น
ดําเนินงาน
รอตัดบัญชี ไม่ หมุนเวียนอื่น
บาท
บาท

-

-

รวม
บาท
1,562,662,781
303,883,340
(94,519,549)
1,772,026,572

32

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
12

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย (ต่อ)
กลุ่ มสิ น ทรั พ ย์ไม่ ห มุ น เวียนที่ ถื อไว้เพื่ อขายและหนี้ สิ น ที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ สิ น ทรั พ ย์ไม่ ห มุ น เวียนที่ ถือไว้เพื่ อขาย ณ วัน ที่
30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ ทธิการเช่า

18
19

รายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงาน
รอตัดบัญชี
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนีส้ ิ นทีเ่ กีย่ วข้ องโดยตรงกับสิ นทรัพย์
ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขาย
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว
รวม

24
27

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

7,639,590,138
8,861,281
7,648,451,419

3,295,173,221
8,861,281
3,304,034,502

3,278,698,490
8,861,281
3,287,559,771

3,295,173,221
8,861,281
3,304,034,502

491,146
5,826,590
7,654,769,155

491,146
435,968
3,304,961,616

491,146
5,826,590
3,293,877,507

491,146
435,968
3,304,961,616

1,703,700,000
217,286
230,530,890
1,934,448,176

1,491,200,000
397,143
71,065,638
1,562,662,781

1,703,700,000
217,286
68,109,286
1,772,026,572

1,491,200,000
397,143
71,065,638
1,562,662,781

33

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
12

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย (ต่อ)
บริ ษทั ใหญ่
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ประกอบด้วย 4 โครงการโดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 3,287.56 ล้านบาท
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : ประกอบด้วย 5 โครงการ โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 3,304.03 ล้านบาท)
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายในข้อมูลทางการเงินรวมได้รวมเงินลงทุนในบริ ษทั มิลเลี่ยน ไอส์แลนด์ พัทยา จํากัด และ
บริ ษทั เอช ฟี นิ กซ์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) และเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
ในทรัพย์สินซึ่งอยูใ่ นธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั และพื้นที่บางส่ วนของอาคารยู เอ็ม ทาวเวอร์ที่บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
ในขณะเดียวกันสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขายในข้อมูลทางการเงินรวมได้รวม
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยทั้งสองดังกล่าว รวมทั้งพื้นที่บางส่ วนของอาคารยู เอ็ม ทาวเวอร์ ที่เป็ นเจ้าของโดยบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่ง
เมื่ อ วัน ที่ 19 มี น าคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริ ษ ัท เหมราชพัฒ นาที่ ดิ น จํากัด (มหาชน) ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ มี ก ารจําหน่ าย
ซึ่งสิ นทรัพย์ซ่ ึงไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานในธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้บริ ษทั ได้ดาํ เนินการให้มีการเปิ ดประมูล
การเสนอราคาแก่ผสู ้ นใจทัว่ ไปในช่วงระหว่างวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน
พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ในการประชุ มครั้งที่ 15/2558 ได้มีมติคดั เลือกผูช้ นะการประมูลเพื่อเสนอราคา และ
ได้ทาํ การลงนามในสัญญาซื้ อขายสิ นทรั พย์ดงั กล่าวกับผูช้ นะการประมู ลในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 สิ นทรั พย์และหนี้ สิน
ที่เกี่ ยวข้องดังกล่าวจึงถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายแสดงภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนในข้อมูลทางการเงินรวมและ
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ต่อมากลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การขายทรัพย์สินและเงินลงทุนดังกล่าวรวมถึง
การโอนหุ ้นและทรัพย์สินต่างๆ ตลอดจนถึงการรับชําระค่าตอบแทนของสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 29 เมษายน
พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้กาํ ไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายรวมอยูใ่ นงบการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม เป็ นจํานวน
เงินทั้งสิ้ น 124,731,620 บาท โดยแสดงอยูใ่ น รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์(สุ ทธิ) เป็ นจํานวน 23,302,997 บาท และแสดงอยู่
ในรายได้อื่นเป็ นจํานวน 101,428,623 บาท (หมายเหตุ 35)
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558 กลุ่มบริ ษทั ย่อยได้อนุ มตั ิการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (อยูร่ ะหว่างการจัดตั้ง) โดยแผนการดังกล่าวคาดว่าจะเสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น
กลุ่มบริ ษทั ย่อยจึงทําการจัดประเภทในเฉพาะส่ วนอาคาร อาคารโรงงานและคลังสิ นค้าที่เข้าเงื่อนไขเป็ นสัญญาเช่าทางการเงินเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

34

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
12

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย (ต่อ)
รายละเอี ย ดของรายได้ที่ รั บ รู ้ ใ นกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้เพื่ อ ขายในส่ ว นของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การภายหลังการจัดประเภท
เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สําหรับงวดเก้าเดือน

476,700,395

199,822,577

227,338,941

199,822,577

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายบางส่ วนได้ถูกนําไปจดจํานอง
เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว (หมายเหตุ 24)
13

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย
ในระหว่างงวด/ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เผื่ อ ขายมี ก าร
เปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดยกมา
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15.3)
บวก การซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างงวด/ปี
- หน่วยลงทุนในกองทรัสต์เพือ่ การลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท :
หัก การลดทุนของหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ

1,851,315,225
580,626

1,387,461,150
-

1,851,315,225
-

1,387,461,150
-

(8,671,041)

466,185,000
-

(8,671,041)

466,185,000
-

243,257,939
2,086,482,749

(2,330,925)
1,851,315,225

243,318,966
2,085,963,150

(2,330,925)
1,851,315,225
35

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
13

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย (ต่อ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
บาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน พ.ศ. 2558
บาท

หน่วยลงทุนเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผือ่ ขายเผือ่ ขาย - ราคาทุน
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15.3)
กําไร(ขาดทุน)จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
รวม

หน่ วยลงทุน
ในกองทุนฯ

หน่ วยลงทุน
ในกองทรัสต์ ฯ

อื่นๆ

รวม

หน่ วยลงทุน
ในกองทุนฯ

หน่ วยลงทุน
ในกองทรัสต์ ฯ

อื่นๆ

1,396,174,200
-

457,513,959
-

580,626

1,853,688,159
580,626

1,396,174,200
-

466,185,000
-

-

209,618,400

22,656,591

(61,027)

232,213,964

(8,713,050)

(2,330,925)

-

(11,043,975)

1,605,792,600

480,170,550

519,599

2,086,482,749

1,387,461,150

463,854,075

-

1,851,315,225

รวม

1,862,359,200
-

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
บาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน พ.ศ. 2558
บาท

หน่วยลงทุนเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผือ่ ขาย - ราคาทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
รวม

หน่ วยลงทุน
ในกองทุนฯ

หน่ วยลงทุน
ในกองทรัสต์ ฯ

รวม

หน่ วยลงทุน
ในกองทุนฯ

หน่ วยลงทุน
ในกองทรัสต์ ฯ

อื่นๆ

อื่นๆ

1,396,174,200

457,513,959

-

1,853,688,159

1,396,174,200

466,185,000

-

1,862,359,200

209,618,400

22,656,591

-

232,274,991

(8,713,050)

(2,330,925)

-

(11,043,975)

1,605,792,600

480,170,550

-

2,085,963,150

1,387,461,150

463,854,075

-

1,851,315,225

รวม

กลุ่มบริ ษทั ได้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนฯ และกองทรัสต์ฯ เพื่อดํารงสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนให้อยูใ่ นสัดส่ วนร้อยละ 15
โดยให้ใช้เงินลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและเงินที่ได้จากการออกหุน้ กู้ (ถ้ามี) ในการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

36

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
14

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
14.1 การเปลี่ ยนแปลงในราคาตามบัญ ชี ของเงินลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม สําหรั บงวด/ปี สิ้ น สุ ดวันที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2558 และ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ งวด/ปี
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15.3)
การลงทุนเพิ่มขึ้น
ส่ วนแบ่งผลกําไร - สุ ทธิหลังภาษี
เงินปั นผลรับ
การจําหน่าย
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด/ปี

8,395,489,737
46,691,620
649,640,527
(404,734,467)
(567,065)
8,686,520,352

-

-

-

37

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
14

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่อ)
14.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม - โดยกลุ่มบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดนิ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ดังนี้
เงินลงทุน
สั ดส่ วนเงินลงทุน

ทุนชําระแล้ ว

บริษทั
บริษทั ร่ วมโดยตรง
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั ห้วยเหาะไทย จํากัด (1)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรี ยล
บริษทั ร่ วมโดยอ้ อม
บริ ษทั โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ จํากัด (1)
บริ ษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จํากัด (2)
บริ ษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จํากัด (3)
บริ ษทั บ่อวินคลีน อินเนอร์จี จํากัด (4)
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
* ดอลล่าร์สหรัฐ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ตามวิธีส่วนได้ เสี ย)

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
(ราคาทุน)

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

11,624,000,000
527,690,000
4,700,000,000

11,624,000,000
527,690,000
4,700,000,000

35
51
23

6,739,808,434
280,570,799
947,033,239
7,967,412,472

-

-

-

50,000,000*
2,500,000
1,384,000,000
14,632,000
186,741,520

50,000,000*
2,500,000
1,384,000,000
14,632,000
-

13
51
25
25
25

214,777,496
560,670
454,696,208
3,613,642
45,459,864
719,107,880
8,686,520,352

-

-

-

38

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
14

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่อ)
14.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
(1) ถื อ หุ ้ น ทางตรงในบริ ษ ัท ห้ ว ยเหาะไทย จํา กัด ร้ อ ยละ 51 โดย บริ ษ ัท ห้ ว ยเหาะไทย จํา กัด ถื อ หุ ้ น ในบริ ษ ัท
โรงไฟฟ้ าห้วยเหาะ จํากัด จดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ใช้สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
ในการดําเนิ นธุ รกิจ) ร้อยละ 25 บริ ษทั ไม่ได้จดั ทํางบการเงินรวมในส่ วนของ บริ ษทั ห้วยเหาะไทย จํากัด เนื่ องจาก
บริ ษทั เป็ นหุน้ ส่ วนยุทธศาสตร์ ส่ วนผูล้ งทุนอื่นมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานโรงไฟฟ้าทั้งหมด
(2) ถือหุน้ ทางอ้อมโดยผ่านบริ ษทั เหมราช เอ็นเนอร์ ย่ี จํากัด ใน บริ ษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จํากัด ร้อยละ 51 โดยมีทุนจดทะเบียน
เริ่ มต้น 10 ล้านบาท และบริ ษทั เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ได้จ่ายชําระค่าหุน้ หุน้ ละ 2.5 บาท รวม 1.28 ล้านบาท
(3) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จํากัด ร้อยละ 25.01 เป็ นจํานวนเงิน 3.66 ล้านบาท
(4) ถื อหุ ้นทางอ้อมร้ อยละ 25 โดยผ่านบริ ษทั เหมราช เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ใน บริ ษทั บ่ อวินคลี น อิ นเนอร์ จี จํากัด ซึ่ งมี ทุน
จดทะเบียน 447 ล้านบาท และบริ ษทั เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ได้จ่ายชําระค่าหุน้ หุน้ ละ 40 บาท รวม 46.63 ล้านบาท

15

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
15.1 การเปลี่ ยนแปลงในราคาตามบัญ ชี ของเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อย สําหรั บงวด/ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ งวด/ปี
การลงทุนเพิม่ ขึ้นในระหว่างงวด/ปี
- บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
- บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด
- บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (อินเตอร์เนชัน่ แนล) จํากัด
- บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (ฮ่องกง) จํากัด
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด/ปี

908,650,884

898,276,917

20,000,000,000
20,908,650,884

10,000,000
331,132
42,835
908,650,884

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์
โฮลดิ้ง จํากัด เพื่อดําเนิ นธุรกิจการลงทุนในบริ ษทั อื่น โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 100,000 หุ ้น คิดเป็ น
อัตราส่ วนร้อยละ 100 และวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนอีกจํานวน 199,900,000 หุน้
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2558 บริ ษ ัท มี ทุ น จดทะเบี ย นจํานวน 20,000,000,000 บาท จํา นวน 200,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ า
ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 100 บาท โดยบริ ษ ัท ถื อ หุ ้ น จํานวน 199,999,997 หุ ้ น คิ ด เป็ นอัต ราส่ ว นการถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 100 ซึ่ งได้มี
การเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว
39

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
15

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
15.2 รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
สั ดส่ วนการถือหุ้น

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชําระแล้ว (รวม)

วิธีราคาทุน

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
ประเทศที่
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
จดทะเบียน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
บาท
บาท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเชีย
อะไลแอนซ์ จํากัด

ให้เช่าโรงงานคลังสิ นค้า
และอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ

ไทย

100

100

310,000,000

310,000,000

566,876,956

566,876,956

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ์ จํากัด

ให้เช่าโรงงานคลังสิ นค้า
และอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ

ไทย

100

100

260,000,000

260,000,000

331,399,961

331,399,961

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ
เรี ยล เอสเตท
แมเนจเม้นท์ จํากัด

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์

ไทย

100

100

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ
คอร์ปอเรชัน่
(อินเตอร์เนชัน่ แนล)
จํากัด

เพื่อการลงทุนในบริ ษทั อื่น

สาธารณรัฐ
มอริ เชียส

100

100

331,132

331,132

331,132

331,132

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ
คอร์ปอเรชัน่
(ฮ่องกง) จํากัด

เพื่อการลงทุนในบริ ษทั อื่น

ฮ่องกง

100

100

42,835

42,835

42,835

42,835

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ

เพื่อการลงทุนในบริ ษทั อื่น

ไทย

100

เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จํากัด และให้เช่าโรงงานคลัง
สิ นค้าและอสั งหาริ มทรั พย์
อื่นๆ

-

20,000,000,000

-

20,000,000,000

20,908,650,884

-

908,650,884

40

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
15

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
ผลจากการที่กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การซื้อธุรกิจในบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) มีดงั นี้

ชื่ อบริษทั
บริษทั ย่ อยที่ถือหุ้นโดยตรง โดย บริษทั เหมราชพัฒนาที่ดนิ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อีสเทิร์นอินดัสเตรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท (ระยอง) จํากัด
บริ ษทั เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อิสดัสเตรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จํากัด (1)
บริ ษทั ระยอง 2012 จํากัด (2)
H-International (BVI) Company Limited (3)
Hemaraj International Limited (4)
บริ ษทั เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จํากัด (5)
บริ ษทั เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จํากัด (6)
บริ ษทั เหมราช คลีน วอเตอร์ จํากัด
บริ ษทั เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรี ยลเอสเตท 4 จํากัด
บริ ษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต้ ี แอนด์ มารี น่า เซอร์วิสเซส จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จดทะเบียนใน

ทุนชําระแล้ว
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ การให้เช่าฐานวางท่อขนถ่ายวัตถุ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั โฮลดิ้ง
บริ ษทั โฮลดิ้ง
บริ การออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และบริ หารจัดการงานบริ การ
ขายและให้เช่าโรงงานสําเร็จรู ป
ผลิตและจําหน่าย นํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและบริ หารจัดการและ
ให้บริ การด้านท่าเรื อ

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
British Virgin Islands
Cayman Islands
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

400,000,000
358,000,000
1,000,000,000
500,000,000
100,000,000
1,165,000,000
67,600
25,290
17,150,000
4.600,000
294,000,000
645,000,000
400,000,000
1,000,000

สัดส่ วนเงินลงทุน
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

ข้ อมูลทางการเงิน
ของ บริษทั เหมราช
พัฒนาที่ดนิ จํากัด
(มหาชน)
ราคาทุน
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

99.99
60.00
99.99
99.99
99.99
99.99
100.00
100.00
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

399,999,920
214,800,030
1,080,957,736
1,003,439,375
56,338,390
815,500,000
58,026
42,264
17,149,980
4,599,980
293,999,980
644,999,980
399,999,980
999,980

41

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
15

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
ผลจากการที่กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การซื้อธุรกิจในบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) มีดงั นี้ (ต่อ)

ชื่ อบริษทั
บริษทั ย่ อยที่ถือหุ้นโดยตรง โดย บริษทั เหมราชพัฒนาที่ดนิ จํากัด (มหาชน) (ต่อ)
บริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งขึ้นใหม่
บริ ษทั เหมราช รี ท แมนเนจเม้นท์ จํากัด
H-International (SG) PTE. LTD.
บริ ษทั เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 3 จํากัด
บริษทั ย่ อยโดยอ้อม
บริ ษทั เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด (7)
บริ ษทั เหมราช วอเตอร์ จํากัด (8)
บริ ษทั เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (8)
บริ ษทั เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จํากัด (9)
รวมเงินลงทุน

ทุนชําระแล้ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

ข้ อมูลทางการเงิน
ของ บริษทั เหมราช
พัฒนาที่ดนิ จํากัด
(มหาชน)
ราคาทุน

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

9,999,980
240,000,000
4,480,999,980

ลักษณะธุรกิจ

จดทะเบียนใน

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ
บริ ษทั โฮลดิ้ง

ประเทศไทย
สิ งคโปร์
ประเทศไทย

10,000,000
240,000,000
4,481,000,000

99.99
99.99
99.99

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาบริ หารและจัดการทรัพยากรนํ้า
บริ ษทั โฮลดิ้ง
บริ ษทั โฮลดิ้ง

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

1,000,000,000
100,000,000
200,000
4,481,000,000

99.99
99.99
99.99
99.99

9,663,885,581

(1) ถือหุน้ ทางตรง ร้อยละ 74.99 และถือหุน้ ทางอ้อมโดยผ่านบริ ษทั อีสเทิร์นอินดัสเตรี ยลเอสเตท จํากัด อีกร้อยละ 25
(2) ถือหุน้ ทางตรงร้อยละ 69.99 และถือหุน้ ทางอ้อมโดยผ่านบริ ษทั เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด ร้อยละ 30
(3) H-International (BVI) Company Limited จดทะเบียนใน British Virgin Islands (ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการดําเนิ นธุรกิจ) ไม่มีการสํารองภาษีเงินได้ของประเทศไทยไว้สาํ หรับกําไรของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศที่ยงั ไม่ได้แบ่งสรร เนื่ องจากบริ ษทั ตั้งใจที่จะคงกําไร
ดังกล่าวไว้ที่บริ ษทั ย่อยเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนต่อ
(4) Hemaraj International Limited จดทะเบียนใน Cayman Islands (ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการดําเนินธุรกิจ)
(5) ในระหว่างไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนในบริ ษทั เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จํากัด จํานวนเงินรวม 3.60 ล้านบาท
(6) ในระหว่างไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนในบริ ษทั เอสเอ็มอี แฟคทอรี จํากัด จํานวนเงินรวม 100 ล้านบาท
(7) ถือหุน้ ทางอ้อมโดยผ่านบริ ษทั เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด ร้อยละ 99.99
(8) ถือหุน้ ทางอ้อมโดยผ่านบริ ษทั เหมราช คลีน วอเตอร์ จํากัด ร้อยละ 99.99
(9) ถือหุน้ ทางอ้อมโดยผ่านบริ ษทั เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 3 จํากัด ร้อยละ 99.99
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
15

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
กลุ่มบริ ษทั ได้จาํ หน่ายหุน้ บริ ษทั มิลเลี่ยน ไอส์แลนด์ พัทยา จํากัด และบริ ษทั เอช ฟี นิกซ์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยและ
เป็ นผู ้ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ในทรั พ ย์สิ น ซึ่ งอยู่ใ นธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จ หลัก ของกลุ่ ม บริ ษ ัท โดยการประมู ล ซึ่ งบริ ษ ัท ได้ป ระกาศใน
หนังสื อพิมพ์เปิ ดรับการเสนอราคาจากผูส้ นใจทัว่ ไปในช่ วงระหว่างวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558
โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ในการประชุมครั้งที่ 15/2558 มีมติคดั เลือกผูช้ นะการประมูล
และได้ทาํ การลงนามในสัญญาซื้อขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวกับผูช้ นะการประมูลในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558
การจําหน่ ายเงินลงทุ นดังกล่าวมีผลทําให้อาํ นาจควบคุมของกลุ่มบริ ษทั ต่อบริ ษทั มิ ลเลี่ ยน ไอส์ แลนด์ พัทยา จํากัด และบริ ษทั
เอช ฟี นิ กซ์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด นั้นหมดไป ดังนั้นบริ ษทั ไม่ได้รวมข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั มิลเลี่ยน ไอส์แลนด์
พัทยา จํากัด และบริ ษทั เอช ฟี นิกซ์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด ในข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลตั้งแต่วนั ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 และ
บันทึกผลกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิจากค่าใช้จ่ายในการขายเป็ นจํานวน 88.50 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ดับบลิวเอชเอได้รับรู ้ รายการรวมอยู่ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมแล้ว (หมายเหตุ 12)
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ถูกจําหน่ายของการจําหน่ายมีรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ของบริษัทย่ อย
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนและสิ นทรัพย์อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินอื่น
รวมสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยที่ถูกจําหน่าย
บวก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
หัก เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน

62,438,905
13,127,176
2,754,434,826
45,931
3,032,170
(10,729,335)
(15,362,804)
(496,722)
(21,914,323)
2,784,575,824
40
2,881,058,639
96,482,775
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
15

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
15.3 การซื้อธุรกิจ
วัตถุประสงค์ในการซื้อธุรกิจ
เมื่ อ วัน ที่ 17 มี น าคม พ.ศ. 2558 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ซ้ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท เหมราชพัฒ นาที่ ดิ น จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย
ในสัดส่ วนร้อยละ 92.88 เป็ นจํานวน 40,563,694,845 บาท จากการซื้อกิจการ ทําให้กลุ่มบริ ษทั เกิดการส่ งเสริ มกันดังนี้
1

สร้างโอกาสให้กลุ่มบริ ษทั ขยายธุรกิจสู่ ธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจบริ การด้านสาธารณูปโภค
สําหรับนิ คมอุตสาหกรรม และธุ รกิ จไฟฟ้ า เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของบริ ษทั และลดความเสี่ ยงของบริ ษทั
จากการประกอบธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสิ นค้าเพียงอย่างเดียว

2

เสริ ม สร้ างความแข็งแกร่ งให้แก่ ธุ รกิ จพัฒ นาโรงงานคลังสิ น ค้าของบริ ษทั จากการได้รับ Synergy ในส่ วนต่ าง ๆ
จากธุรกิจพัฒนานิ คมอุตสาหกรรมของ บริ ษทั เหมราชฯ อาทิเช่น การขยายฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น เนื่ องจากกลุ่มลูกค้า
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เหมราชไม่ทบั ซ้อนกัน โดยกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริ ษทั อาทิเช่น กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
และกลุ่มยาเวชภัณฑ์และผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ในขณะที่กลุ่มลูกค้าบริ ษทั เหมราช ประกอบด้วย กลุ่มผูผ้ ลิตยานยนต์
กลุ่มผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี กลุ่มพลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
หรื อการใช้พ้นื ที่

3

การเป็ นผูบ้ ริ การต่อลูกค้าที่ครบวงจร (Total Solution Service) ไม่วา่ จะเป็ นการขยายธุรกิจในแนวดิ่ง (Vertical Integration)
ในธุ รกิ จพัฒนานิ คมอุตสาหกรรม รวมทั้งธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ องได้แก่ การให้บริ การด้านสาธารณู ปโภคทั้งธุ รกิจนํ้าและ
ไฟฟ้าแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และการขยายธุรกิจในแนวราบ (Horizontal Integration) ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ
คลังสิ นค้าและโรงงานให้เช่ าที่ หลากหลายขึ้นไม่ว่าจะเป็ น Built-to-Suit Factory เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
ในนิ คมอุตสาหกรรม และสิ นค้าประเภทโรงงานและคลังสิ นค้าสําเร็ จรู ปสําหรับลูกค้าขนาดกลางและเล็กที่ตอ้ งการ
พื้นที่แบบทันท่วงที (Ready Built Factory and Warehouse) โดยนําประสบการณ์และความชํานาญของบริ ษทั มาพัฒนา
ธุรกิจโรงงานและคลังสิ นค้าเพื่อให้เช่าของ บริ ษทั เหมราช ให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

4

การรวมตัวของกลุ่มบริ ษทั และการขยายตัวของกิ จการทําให้กลุ่มบริ ษทั มี อาํ นาจในการต่อรองมากขึ้น ต้นทุนรวม
ในการพัฒ นาและต้นทุ นการก่อสร้ างโรงงานและคลังสิ นค้าจึงมี แนวโน้มจะลดลงและเปิ ดช่ องทางในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงินมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บริ ษทั สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
15

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
15.3 การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
การมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
เมื่ อ วัน ที่ 17 มี น าคม พ.ศ. 2558 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ซ้ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท เหมราชพัฒ นาที่ ดิ น จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจากผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และได้ดาํ เนิ นการทําคําเสนอซื้ อหุ ้น (Tender offer)
แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่สนใจในระหว่างวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อให้มีสัดส่ วนการถือหุน้ เกินกว่า
ร้ อ ยละ 50 โดยเมื่ อ วัน ที่ 17 มี น าคมพ.ศ. 2558 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ถื อ หุ ้ น ในบริ ษ ัท เหมราชพัฒ นาที่ ดิ น จํา กัด (มหาชน)
ร้ อ ยละ 64.55 และกรรมการของกลุ่ ม บริ ษ ัท เข้าเป็ นกรรมการส่ วนใหญ่ ในบริ ษ ัท เหมราชพัฒ นาที่ ดิ น จํากัด (มหาชน)
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็ นวันที่กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด
(มหาชน) และเมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาทําคําเสนอซื้ อหุ ้น กลุ่มบริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ ้นทั้งสิ้ นอยูท่ ี่ร้อยละ 92.88 เป็ นจํานวนเงิน
40,563,694,845 บาท ซึ่ งการดําเนิ น การทําคําเสนอซื้ อ หุ ้น ถื อว่าเป็ นขั้น ตอนต่ อ เนื่ อ งกับ การที่ กลุ่ ม บริ ษ ทั เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น
รายใหญ่และมีอาํ นาจควบคุมแล้ว ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะจ่าย และสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่จะรับรู ้ สรุ ปได้ดงั รายละเอียดของตารางข้างล่าง
สิ่ งตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

เงินสด
สิ่ งตอบแทนทั้งหมด
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารใน
กําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558)

บาท
40,563,694,845
40,563,694,845
127,791,232

กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ และหนี้สินที่ได้มา รวมทั้งระบุสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระที่มีความเชี่ ยวชาญในการประเมินราคา ทั้งนี้ สินทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาบันทึกตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อกิจการ
ราคาซื้ อส่ วนที่ เกิ นกว่ามู ลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์สุทธิ จะถูกบันทึ กไว้ในบัญชี ค่าความนิ ยม อย่างไรก็ตาม มูลค่าของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนบางรายการ ณ วันซื้ อกิจการยังคงแสดงตามมูลค่าตามบัญชีซ่ ึ งมิใช่มูลค่ายุติธรรมเนื่องจากยังอยูร่ ะหว่าง
การประเมินราคาจากบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสรรมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนดังกล่าว โดยคาดว่าจะได้รับ
หนังสื อประเมินราคาจากบุคคลภายนอกและจัดสรรค่าความนิยมใหม่ให้เสร็ จสิ้ นในปี พ.ศ. 2558
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
15

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
15.3 การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรมสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
มีดงั ต่อไปนี้
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุ ทธิ)
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สุ ทธิ)
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุ ทธิ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุ ทธิ)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหุน้ กูร้ ะยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (สุ ทธิ)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว (สุ ทธิ)
หุน้ กู้ (สุ ทธิ)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (สุ ทธิ)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากการคํ้าประกันรายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่าและค่าสิ ทธิรอตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ ที่สามารถระบุได้ (สุ ทธิ)
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ค่าความนิยม (หมายเหตุ 21)
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

3,901,207,676
134,447,631
1,428,777,959
7,920,000
15,637,924,131
139,894,365
580,626
8,395,489,737
144,283,003
4,409,720,846
10,020,523,555
1,958,938,824
253,297,577
(2,034,485,508)
(108,695,722)
(1,510,114,815)
(51,934,824)
(192,415,063)
(1,349,035,100)
(14,727,679,520)
(1,657,015,007)
(67,809,656)
(187,170,196)
(191,792,815)
(348,842,505)
24,006,015,199
(3,095,822,379)
19,653,502,025
40,563,694,845

ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะรับรู ้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อด้วยราคายุติธรรม
46

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
15

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
15.3 การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
รายได้ และผลกําไร
บริ ษ ทั ที่ ถูกซื้ อมาก่ อให้เกิ ดรายได้จาํ นวน 2,316,580,793 บาท และ กําไรจํานวน 1,542,402,153 บาท ให้แก่ กลุ่ มบริ ษ ทั
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ถ้าการซื้อกิจการเกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 รายได้รวมและกําไรรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2558 จะเป็ น 3,587,308,518 บาท และ 2,074,433,640 บาท ตามลําดับ
กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ใบหุน้ ของบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) ใช้เป็ นเป็ นหลักประกันในการกูย้ มื เงิน (หมายเหตุ 24)

16

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
16.1 การเปลี่ยนแปลงในราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า สําหรับงวด/ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดต้นงวด/ปี
การลงทุนเพิ่มขึ้น
ส่ วนแบ่งผลกําไร/(ขาดทุน) - สุ ทธิหลังภาษี
ยอดปลายงวด/ปี

286,402,472
249,662,425
2,885,741
538,950,638

13,021,557
281,120,890
(7,739,975)
286,402,472

295,400,183
249,662,425
545,062,608

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

กิจการร่ วมค้าระหว่างบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) กับบริ ษทั กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
เมื่ อวัน ที่ 28 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้จ่ายชําระทุ นจดทะเบี ยนเพิ่มเติ มเต็มจํานวนมู ลค่าหุ ้นสําหรั บ 7 บริ ษทั ซึ่ ง
เรี ยกชําระค่าหุ ้นจากร้อยละ 25 เป็ นร้อยละ 100 จํานวนที่เรี ยกเพิ่มทั้งสิ้ น 31,945,740 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
เงินลงทุนรวมคิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 46,062,608 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 46,062,608 บาท)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
16

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
16.1 การเปลี่ยนแปลงในราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า สําหรับงวด/ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้ (ต่อ)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จํากัด
เมื่ อ วัน ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558 บริ ษ ทั ดับ บลิ วเอชเอ เคพี เอ็น อะไลแอนซ์ จํากัด ได้เรี ยกชําระค่าหุ ้น เพิ่ ม เติ ม โดยให้
เรี ยกชําระค่าหุ ้นจากบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพิ่มเติมหุ ้นละ 75 บาท จํานวน 6,495 หุ ้น และ
ให้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติมหุ ้นละ 50 บาท จํานวน 4,983,503 หุ ้น รวมเป็ นจํานวนเงิน 249,662,275 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2558 เงินลงทุนรวมคิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 499,000,000 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 249,337,575 บาท)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
16

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
16.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
สัดส่ วนการถือหุ้น

ลําดับที่

ชื่ อบริษทั

ลักษณะของธุรกิจ

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

ทุนจดทะเบียน

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
บาท

ทุนเรียกชําระแล้ว (รวม)

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
บาท

วิธีราคาทุน
ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

1

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 1 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

74.99

74.99

11,500,000

11,500,000

11,500,000

11,500,000

8,623,850

8,623,850

2

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 2 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
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

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

74.99

74.99

14,500,000

14,500,000

14,500,000

14,500,000

10,873,550

10,873,550

4

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล
กรี นโซล่าร์รูฟ 4 จํากัด

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
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

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
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

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

ไทย

74.99

74.99

14,500,000

14,500,000

14,500,000

14,500,000

10,873,550

10,873,550
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
16

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
16.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
สัดส่ วนการถือหุ้น

ลําดับที่
7
8
9
10
11
12

ชื่ อบริษทั

ลักษณะของธุรกิจ

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า

กรี นโซล่าร์รูฟ 8 จํากัด

พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า

กรี นโซล่าร์รูฟ 9 จํากัด

พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า

กรี นโซล่าร์รูฟ 10 จํากัด

พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า

กรี นโซล่าร์รูฟ 16 จํากัด

พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า

กรี นโซล่าร์รูฟ 17 จํากัด

พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น

ดําเนินโครงการอาคาร

อะไลแอนซ์ จํากัด

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

ทุนจดทะเบียน

ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
บาท

ทุนเรียกชําระแล้ว (รวม)

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

วิธีราคาทุน

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

ไทย

74.99

74.99

100,000

100,000

100,000

100,000

74,990

74,990

ไทย

74.99

74.99

100,000

100,000

100,000

100,000

74,990

74,990

ไทย

74.99

74.99

15,500,000

15,500,000

3,875,000

3,875,000

2,905,863

2,905,863

ไทย

74.99

74.99

100,000

100,000

100,000

100,000

74,990

74,990

ไทย

74.99

74.99

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

11,998,400

11,998,400

ไทย

64.97

64.97

768,000,000

768,000,000

768,000,000

383,750,000

499,000,000

249,337,575

545,062,608

295,400,183

คลังสิ นค้าและ
ศูนย์กระจายสิ นค้า
ระดับพรี เมี่ยม

รวม

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าของกิจการร่ วมค้า
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
16

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
16.2 รายละเอียดเกี่ ยวกับเงินลงทุนในกิ จการร่ วมค้า ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2558 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2557 บริ ษ ัท ได้นําใบหุ ้ น ของบริ ษ ัท ดับ บลิ วเอชเอ กัน กุ ล
กรี นโซล่าร์รูฟ ซึ่งเป็ นกิจการร่ วมค้าเพื่อเป็ นหลักประกันในการกูย้ มื เงิน (หมายเหตุ 24) ตามรายละเอียดดังนี้
1)
2)
3)
4)

17

หุน้ สามัญของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ

1 จํากัด จํานวน 862,384 หุน้
3 จํากัด จํานวน 1,087,354 หุน้
6 จํากัด จํานวน 1,087,354 หุน้
17 จํากัด จํานวน 1,199,839 หุน้

เงินลงทุนระยะยาวอื่น (สุ ทธิ)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จํากัด
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุ ทธิ

1,500,000
1,500,000

-

กิจการอื่น
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
บริ ษทั อื่น
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - กิจการอื่นสุ ทธิ

142,500,003
1,000,000
143,500,003
(717,000)
142,783,003

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น (สุ ทธิ)

144,283,003

-
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
18

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (สุ ทธิ)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
สํ าหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินรวม ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ งวด (สุ ทธิ)
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15.3)
การซื้อเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยที่ถือเป็ นต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การโอนเข้าเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายงวด (สุ ทธิ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

8,054,640,287
(95,993,372)
7,958,646,915

8,054,640,287
(95,993,372)
7,958,646,915

7,958,646,915
10,020,523,555
2,330,435,944
13,135,719
367,864,380
(7,164,836,058)
(189,362,430)
13,336,408,025

7,958,646,915
1,866,354,329
13,135,719
(150,008,732)
9,688,128,231

13,621,763,827
(285,355,802)
13,336,408,025

9,934,130,335
(246,002,104)
9,688,128,231

กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ที่ดิน อาคารและคลังสิ นค้าบางส่ วนไปจดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว (หมายเหตุ 24)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
19

สิ ทธิการเช่ า (สุ ทธิ)
สิ ทธิการเช่าสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
สํ าหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินรวม ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ งวด (สุ ทธิ)
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายงวด (สุ ทธิ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

56,243,363
(3,336,020)
52,907,343

56,243,363
(3,336,020)
52,907,343

52,907,343
(1,400,830)
51,506,513

52,907,343
(1,400,830)
51,506,513

56,243,363
(4,736,850)
51,506,513

56,243,363
(4,736,850)
51,506,513
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
20

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุ ทธิ)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
สํ าหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินรวม ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

89,642,783
(22,802,088)
66,840,695

89,049,316
(22,619,481)
66,429,835

ราคาตามบัญชีปลายงวด (สุ ทธิ)

66,840,695
1,958,938,823
192,073,173
(16,223,296)
16,215,323
(68,291,627)
(120,096,999)
2,029,456,092

66,429,835
3,177,721
(8,328)
383
(11,998,962)
57,600,649

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)

2,156,139,856
(126,683,764)
2,029,456,092

92,218,709
(34,618,060)
57,600,649

ราคาตามบัญชี (สุ ทธิ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ งวด (สุ ทธิ)
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15.3)
การซื้อเพิ่มขึ้น
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - ราคาทุน
- ค่าเสื่ อมราคาทุน
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)
ค่าเสื่ อมราคา

บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
ที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ได้ถูกจําหน่ ายไปพร้ อ มกับ ทรั พ ย์สิ น อื่ น ซึ่ งอยู่ในธุ รกิ จที่ ไม่ ใช่ ธุรกิ จหลักของกลุ่ ม บริ ษ ทั ในระหว่าง
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ราคาตามบัญชีจาํ นวน 68 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมแล้ว (หมายเหตุ 12)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
21

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าความนิยม
21.1 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวด/ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีการเปลี่ยนแปลง
ดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ยอดต้นงวด/ปี
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15.3)
ตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดปลายงวด/ปี

4,409,720,846
(179,464,272)
4,230,256,574

-

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งเกิดจากการซื้ อธุรกิจประกอบด้วยคําสัง่ ซื้ อที่ทาํ สัญญาแล้วและ
สิ ทธิในการจัดจําหน่าย (หมายเหตุ 15.3)
21.2 ค่าความนิยมสําหรับงวด/ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ยอดต้นงวด/ปี
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15.3)
ยอดปลายงวด/ปี

19,653,502,025
19,653,502,025

-

บริ ษทั ได้ทาํ การซื้อธุรกิจจึงเกิดค่าความนิยมจํานวน 19,653,502,025 บาท (หมายเหตุ 15.3)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
22

สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น)ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรั พย์(หนี้ สิ น)ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ณ วันที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2558 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
1,156,086
2,847,118
1,156,086
2,847,118
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
104,014,070
12,348,741
12,040,185
12,435,257
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
105,170,156
15,195,859
13,196,271
15,282,375
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(746,442)

(1,351,112)

(746,442)

(1,351,112)

(1,747,893,064)
(1,748,639,506)

(3,681,351)
(5,032,463)

(59,056,197)
(59,802,639)

(3,681,351)
(5,032,463)

สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(สุ ทธิ)

(1,643,469,350)

10,163,396

(46,606,368)

10,249,912

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับงวด/ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด/ปี
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15.3)
เพิ่ม(ลด)ในกําไรหรื อขาดทุน (หมายเหตุ 37)
เพิม่ (ลด)ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)
ราคาตามบัญชีปลายงวด/ปี

10,163,396
(1,657,015,006)
36,635,279
(48,615,823)

9,339,527
683,247
140,622

10,249,912
(8,548,252)
(48,308,028)

9,542,177
683,247
24,488

15,362,804
(1,643,469,350)

-

-

10,163,396

(46,606,368)

10,249,912
56

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
23

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว

ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
รายได้รอการรับรู ้จากสัญญาเช่าดําเนินงาน
รอตัดบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนสิ ทธิการเช่ารอตัดจ่าย (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุ ทธิ)
เงินมัดจําจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและสิ ทธิการเช่า
กองทุนจม
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
กองทุนจมสุ ทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ ทธิ
สิ ทธิการเช่าและที่ดิน
เพื่อจัดหาผลประโยชน์สุทธิ
อื่น ๆ
รวม

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

51,868,429

-

-

-

79,130,422
11,347,033

23,022,347
4,111,401

61,700,939
11,347,033

23,022,347
4,111,401

610,681
3,016,560
103,356,654
(4,285,277)
99,071,377
46,164,771

678,518
7,659,000
-

540,875
3,016,560
-

625,015
7,659,000
-

48,769,640
14,406,001
354,384,914

8,107,217
43,578,483

7,469,745
84,075,152

8,107,217
43,524,980

กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าร่ วมดําเนิ นโครงการจัดตั้งนิ คมอุตสาหกรรมกับการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (“กนอ.”) ตามสัญญา
ร่ วมดําเนินงานฯ ซึ่ งกําหนดให้กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบสาธารณูปโภคและสิ่ งอํานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ระกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม และต้องจัดให้มีกองทุนเพื่อการบํารุ งรักษาและสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภค และสิ่ งอํานวยความสะดวกในนิคม
อุตสาหกรรม (“กองทุนจม”) กลุ่มบริ ษทั ได้ชาํ ระเงินสดและโอนที่ดินอีกส่ วนหนึ่งจัดตั้งเป็ นกองทุนจม และยกสิ ทธิ์ในการเบิกจ่าย
ให้แก่ กนอ. ตามเงื่อนไขในสัญญา ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกเงินสดและที่ดินที่ชาํ ระให้กบั การนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็ นกองทุนจม
โดยอิงตามผลประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตตามสัญญาร่ วมดําเนินงาน ซึ่งตัดจําหน่ายเป็ นระยะเวลา 20 ปี
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
24

เงินกู้ยืม
เงินกูย้ มื ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
ส่ วนของหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หัก ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินกูย้ มื
รวม

1,741,961,086

250,000,000

1,741,961,086

250,000,000

7,864,411,100
(112,583,115)
7,751,827,985

391,218,800
391,218,800

2,651,218,800
(35,341,995)
2,615,876,805

391,218,800
391,218,800

เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม

9,493,789,071

641,218,800

4,357,837,891

641,218,800

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

1,703,700,000

1,491,200,000

1,703,700,000

1,491,200,000

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

20,013,817,623
(103,892,823)
19,909,924,800

1,175,712,200
1,175,712,200

6,179,268,700
(39,204,930)
6,140,063,770

1,175,712,200
1,175,712,200

รวม

31,107,413,871

3,308,131,000

12,201,601,661

3,308,131,000
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
24

เงินกู้ยืม (ต่อ)
บริ ษทั ใหญ่
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั มี เงิ นกู้ยืมระยะสั้นไม่ มีหลักประกันจากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งในรู ปตัว๋ แลกเงิ น
ชนิ ดไม่ มี ดอกเบี้ ยเป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,491,961,086 บาท มี ระยะเวลาครบกําหนดภายใน 90 - 189 วัน นับจากวันที่ เริ่ มต้นสั ญญา
มูลค่าหน้าตัว๋ จํานวน 1,500,000,000 บาทและมีส่วนลดจากมูลค่าหน้าตัว๋ ซึ่ งถูกหักเป็ นเงินสดเป็ นจํานวน 8,038,914 บาท ซึ่ งส่ วนลดมูลค่า
ตัว๋ แลกเงินจะถูกตัดจําหน่ ายตลอดระยะเวลานับตั้งแต่วนั ที่ได้รับตราสารหนี้ จนถึงวันครบกําหนด ตัว๋ แลกเงินมีอายุครบกําหนดภายใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นที่มีหลักประกันจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งจํานวน 250,000,000 บาท
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 250,000,000 บาท) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมี ระยะเวลาครบกําหนดภายใน 1 ปี นับจากวันที่
เริ่ มต้นสัญ ญา และมี อตั ราดอกเบี้ ย MLR ลบร้ อยละ 2.00 ต่อปี และมี เงื่อนไขการชําระคืนเงิ นต้นและดอกเบี้ ยภายในระยะเวลา
ที่กาํ หนดในสัญญา เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันโดยการจดจํานองที่ดินของบริ ษทั (หมายเหตุ 18)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมที่ไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งจํานวน 684,556,500 บาท
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 657,000,000 บาท) เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินมีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 10 ปี นับจากวันที่
เริ่ มต้นสัญญา และมี อตั ราดอกเบี้ ย MLR ลบร้ อยละ 1.75 ต่อปี และมี เงื่อนไขการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ ยภายในระยะเวลา
ที่กาํ หนดในสัญญา
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมที่ มีหลักประกันจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ งเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น
27,223,168,885 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 2,401,131,000 บาท) เงิ น กู้ยืม จากสถาบัน การเงิ น มี ระยะเวลาครบกําหนด
ภายใน 2 ปี - 12 ปี นับจากวันที่เริ่ มต้นสัญญา และมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่าง MLR ลบร้อยละ 2.375 ถึง MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : ระหว่าง MLR ลบร้ อยละ 2.375 ถึ ง MLR ลบร้ อยละ 1.50 ต่อปี ) และมี เงื่อนไขการชําระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญา โดยมีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันดังนี้
ก)
ข)
ค)
ง)

คํ้าประกันโดยสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12)
คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินอาคารและคลังสิ นค้าของบริ ษทั (หมายเหตุ 18)
โอนสิ ทธิการรับเงินตามสัญญาเช่าคลังสิ นค้า ภายใต้สญ
ั ญาเช่าระยะยาวให้กบั เจ้าหนี้เงินกูย้ มื สถาบันการเงิน
คํ้าประกันโดยหุน้ ของบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15.3)

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
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
24

เงินกู้ยืม (ต่อ)
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะยาวในสกุลเงินบาทจากสถาบันการเงินในประเทศ โดยมียอดคงเหลือ
จํานวน 1,458 ล้านบาท เงินกูย้ ืมมีระยะเวลาครบกําหนดภายในระหว่าง 3 - 8 ปี นับจากวันที่ เริ่ มต้นสัญญา และมี อตั ราดอกเบี้ ย
ที่ MLR - 2.125 ถึง MLR ต่อปี ตามที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสัญญา
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวที่มีหลักประกันในสกุลเงินบาทจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ ง
โดยมียอดคงเหลือ จํานวน 1,300 ล้านบาท เงินกูย้ มื มีระยะเวลาครบกําหนดภายในระหว่าง 3 - 8 ปี นับจากวันที่เริ่ มต้นสัญญา และ
มีอตั ราดอกเบี้ยที่ MLR - 2.125 ถึง MLR ต่อปี ตามที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสัญญา
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด/ปี
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15.3)
เงินสดรับจาก - เงินกูย้ มื ระยะสั้น
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
ตัดจําหน่ายส่ วนลดจากตัว๋ แลกเงิน
ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินกูย้ มื
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินกูย้ มื
จ่ายคืน - เงินกูย้ มื ระยะสั้น
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
ราคาตามบัญชีปลายงวด/ปี

3,308,131,000
1,457,730,822
1,500,000,000
32,229,469,563
(17,668,663)
9,629,749
(275,218,217)
58,742,279
(7,163,402,662)
31,107,413,871

2,497,605,747
4,299,143,042
1,556,213,510
(19,244,748)
20,556,491
(4,249,143,042)
(797,000,000)
3,308,131,000

3,308,131,000
1,500,000,000
11,390,556,500
(17,668,663)
9,629,749
(94,052,616)
19,505,691
(3,914,500,000)
12,201,601,661

2,497,605,747
4,299,143,042
1,556,213,510
(19,244,748)
20,556,491
(4,249,143,042)
(797,000,000)
3,308,131,000

60

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
24

เงินกู้ยืม (ต่อ)
ราคาตามบัญชีของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
รวม

1,955,153,386
29,152,260,485
31,107,413,871

250,000,000
3,058,131,000
3,308,131,000

1,741,961,086
10,459,640,575
12,201,601,661

250,000,000
3,058,131,000
3,308,131,000

ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี

11,310,072,186
17,851,184,659
2,162,632,964
31,323,889,809

2,132,418,800
660,000,000
515,712,200
3,308,131,000

6,096,879,886
4,439,766,393
1,739,502,307
12,276,148,586

2,132,418,800
660,000,000
515,712,200
3,308,131,000

วงเงินกู้ยืม
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกออกมาใช้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
บาท
บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว - ครบกําหนดภายใน 1 ปี

3,869,618,237
3,869,618,237

1,283,087,800
1,283,087,800

261,531,300
261,531,300

1,283,087,800
1,283,087,800

วงเงินกูย้ มื ที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งปี เป็ นวงเงินกูย้ มื ของแต่ละปี ที่จะมีการทบทวนตามวาระ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
25

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม

เจ้าหนี้การค้า
เงินประกันผลงาน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น - ค่าที่ปรึ กษา
- บริ ษทั อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์คา้ งจ่าย
เงินปั นผลค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม
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พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

1,159,563,962
81,132,334
177,063,649
164,532,006
14,174,893
10,445,986
935,382,722
52,839,705
4,615,784
2,599,751,041

231,130,636
122,740,729
82,645,638
22,618,767
124,174,226
12,386,700
1,743,782
597,440,478

589,194,490
76,617,355
135,429,020
18,216,378
13,966,481
18,819
3,829,369
837,271,912

230,512,641
122,740,729
111,268,028
21,359,189
124,174,226
12,249,782
1,743,461
624,048,056

หุ้นกู้ (สุ ทธิ)
หุ ้นกูแ้ ละค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ ้นกูร้ อตัดจ่าย สําหรับงวด/ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว

ราคาตามบัญชีตน้ งวด/ปี
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15.3)
เพิม่ ขึ้นระหว่างงวด/ปี
- หุน้ กูต้ ามมูลค่า
- ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
ลดลงระหว่างงวด/ปี
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กู้
ราคาตามบัญชีปลายงวด/ปี

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

7,190,770,138
16,098,456,898

2,695,283,363
-

7,190,770,138
-

2,695,283,363
-

2,750,000,000
(5,100,691)
(1,500,000,000)
6,152,965
24,540,279,310

4,500,000,000
(6,709,465)
2,196,240
7,190,770,138

2,750,000,000
(5,100,691)
2,384,301
9,938,053,748

4,500,000,000
(6,709,465)
-

2,196,240
7,190,770,138
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
26

หุ้นกู้ (สุ ทธิ) (ต่อ)
หุน้ กู้ (สุ ทธิ) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว

หุน้ กูร้ าคาตามมูลค่า
หัก ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
หุน้ กู้ (สุ ทธิ)
หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (สุ ทธิ)
รวม
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
หัก ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กู้
ตัดจําหน่ายระหว่างงวด/ปี
รวม

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

24,593,244,023
(52,964,713)
24,540,279,310
(1,628,956,519)
22,911,322,791

7,200,000,000
(9,229,862)
7,190,770,138
7,190,770,138

9,950,000,000
(11,946,252)
9,938,053,748
(1,628,956,519)
8,309,097,229

7,200,000,000
(9,229,862)
7,190,770,138
7,190,770,138

59,117,678

11,426,102

14,330,553

11,426,102

(6,152,965)
52,964,713

(2,196,240)
9,229,862

(2,384,301)
11,946,252

(2,196,240)
9,229,862

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี พ.ศ. 2558 มีมติอนุ มตั ิให้ออกและเสนอขายหุ ้นกูไ้ ม่เกิน 7,000
ล้านบาท
เมื่ อวัน ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556 และวัน ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557
มีมติอนุมตั ิให้ออก และเสนอขายหุน้ กูไ้ ม่เกิน 3,200 ล้านบาท และ 4,000 ล้านบาท ตามลําดับ
ในระหว่างงวดเก้าเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ออกและเสนอขายหุ ้น กู้ชนิ ดระบุ ชื่อผูถ้ ื อ ประเภทไม่ มี
หลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ และไม่สามารถไถ่ถอนก่อนครบกําหนดจํานวน 3 ชุ ด จํานวนเงิน 400 ล้านบาท
2,000 ล้านบาท และ 350 ล้านบาท ตามลําดับ รวมทั้งสิ้ น 2,750 ล้านบาท จําหน่ ายแก่นกั ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเงินที่ได้จากการออกหุ ้นกูด้ งั กล่าวไปใช้ชาํ ระคืนหนี้ เดิม ซึ่ งจะเป็ นการ
ลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริ ษทั และเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับพัฒนาโครงการปั จจุบนั และโครงการใหม่และรองรับ
การขยายธุรกิจของบริ ษทั หุ ้นกูด้ งั กล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มีกาํ หนดชําระคืน
เงินต้นครั้งเดียวในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้ กู้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
26

หุ้นกู้ (สุ ทธิ) (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 รายละเอียดที่สาํ คัญของหุน้ กูม้ ีดงั นี้
บริษัทใหญ่ - บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ชุดที่

จํานวนหน่ วย

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ตลอดอายุห้ ุนกู้
มูลค่ ารวม(ล้านบาท) (ร้ อยละต่ อปี )

วันออกหุ้นกู้

อายุห้ ุนกู้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,630,000
500,000
570,000
500,000
700,000
1,110,000
435,000
385,000
600,000
280,000

1,630
500
570
500
700
1,110
435
385
600
280

4.24
4.55
4.84
4.01
3.75
4.42
3.85
4.40
4.70
5.00

20 กันยายน พ.ศ. 2556
20 กันยายน พ.ศ. 2556
20 กันยายน พ.ศ. 2556
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

3 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
4 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
3 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
3 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
3 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
7 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
10 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้

11

200,000

200

3.85

13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

12
13
14
15
รวม

290,000
400,000
2,000,000
350,000

290
400
2,000
350
9,950

4.00
3.95
4.15
3.70

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
8 กันยายน พ.ศ. 2558
11 กันยายน พ.ศ. 2558

2 ปี 11 เดือน 12 วัน
นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
4 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
2 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
3 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
2 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้

การไถ่ ถอนก่ อนครบกําหนด

วันครบกําหนดไถ่ ถอน

ไม่มี
20 กันยายน พ.ศ. 2559
ไม่มี
20 กันยายน พ.ศ. 2560
ไม่มี
20 กันยายน พ.ศ. 2561
ไม่มี
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ไม่มี
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ไม่มี
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ไม่มี
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ไม่มี
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ไม่มี
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
บริ ษทั อาจทําการไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนวัน
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ครบกําหนดไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้
ไม่มี
25 กันยายน พ.ศ. 2560
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
8 กันยายน พ.ศ. 2561
11 กันยายน พ.ศ. 2560
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
26

หุ้นกู้ (สุ ทธิ) (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 รายละเอียดที่สาํ คัญของหุน้ กูม้ ีดงั นี้ (ต่อ)
ภายใต้ขอ้ กําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั ต้องดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน และมีขอ้ จํากัดในการกระทําใด ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมี
สาระสําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี้ตามหุน้ กู้
บริษัทย่ อย - บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดนิ จํากัด (มหาชน)
ชุดที่

จํานวนหน่ วย

มูลค่ ารวม(ล้านบาท)

4/2553

2,300,000

2,300

5/2553

638,000

638

1/2554

1,500,000

1,500

2,000,000
2,500,000
2,500,000
1,000,000
1,500,000

2,000
2,500
2,500
1,000
1,500
13,938
799
14,737

1/2555
1/2556
1/2557
1/2558
1/2558
ราคาตามมูลค่า
ปรับมูลค่ายุติธรรม
รวม

อัตราดอกเบีย้ คงทีต่ ลอดอายุห้ ุนกู้
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี ที่ 1-3: 4.90
ปี ที่ 4 - 6: 6.00 และปี ที่ 7: 6.50
ปี ที่ 1 - 3: 4.90
ปี ที่ 4 - 6: 6.00
ปี ที่ 7: 6.50 และปี ที่ 8 - 9: 6.75
ปี ที่ 1 - 3: 5.15
ปี ที่ 4: 5.50 และปี ที่ 5: 5.60
5.65
5.50
5.75
4.70
5.00

วันออกหุ้นกู้

อายุห้ ุนกู้

วันครบกําหนดไถ่ ถอน

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

7 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

9 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้

5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้

4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
25 มกราคม พ.ศ. 2556
30 เมษายน พ.ศ. 2557
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

9 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
10 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
10 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
7 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้
10 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
25 มกราคม พ.ศ. 2566
30 เมษายน พ.ศ. 2567
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีหลักประกันจํานวนเงิน 2,500 ล้านบาท โดยออกจําหน่าย 2,500 ล้านหน่วยในราคาหน่วยละ 1,000 บาท
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
26

หุ้นกู้ (สุ ทธิ) (ต่อ)
ในระหว่างงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
แห่งหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับหุน้ กูท้ ี่บริ ษทั ออกจําหน่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จํานวนเงิน
หนีส้ ิ นอ้ างอิง (ล้ านบาท)

ลักษณะสั ญญา

วันที่มีผลบังคับใช้
(วันที่บริษัทออกและ
เสนอขายหุ้นกู้)

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ลูกหนีจ้ ากสั ญญา
แลกเปลีย่ นอัตรา
ดอกเบีย้
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

หุน้ กูช้ ุดที่
1/2556

2,500

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
5.50 ต่อปี ตลอดอายุหุน้ กู้ เป็ นแบบอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว 3m THBFIX วันที่ 15 ตุลาคม 2558 บวก
ร้อยละ 4.77 ในปี แรก ร้อยละ 5.50 ปี ที่สองถึงปี ที่สี่
และอัตรา 3m THBFIX (In Arrears) บวกร้อยละ
2.90 ในปี ที่หา้ ถึงปี ที่แปด

วันที่ 25 มกราคม
พ.ศ. 2556

25,239,726

หุน้ กูช้ ุดที่
1/2557

2,500

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
5.70 ต่อปี ตลอดอายุหุน้ กู้ เป็ นแบบอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว 3m THBFIX วันที่ 15 ตุลาคม 2558 บวก
ร้อยละ 4.77 ในปี แรก ร้อยละ 5.50 ปี ที่สองถึงปี ที่สี่
และอัตรา 3m THBFIX (In Arrears) บวกร้อยละ
2.90 ในปี ที่หา้ ถึงปี ที่เก้า

วันที่ 30 เมษายน
พ.ศ. 2557

24,205,479

หุน้ กูช้ ุดที่
1/2558

1,500

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์
5.70 ต่อปี ตลอดอายุหุน้ กู้ เป็ นแบบอัตราดอกเบี้ย
พ.ศ. 2558
ลอยตัว 3m THBFIX วันที่ 15 ตุลาคม 2558 บวก
ร้อยละ 4.77 ในปี แรก ร้อยละ 5.50 ปี ที่สองถึงปี ที่สี่
และอัตรา 3m THBFIX (In Arrears) บวกร้อยละ
2.90 ในปี ที่หา้ ถึงปี ที่สิบ

รวมผลกระทบจากสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ย (หมายเหตุ 11)

-

49,445,205
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
27

เงินมัดจําจากสั ญญาเช่ าระยะยาว
การเปลี่ ยนแปลงของเงินมัดจําจากสัญ ญาเช่ าระยะยาวสําหรับงวด/ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวัน ที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด/ปี
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15.3)
เงินมัดจําเพิ่มระหว่างงวด/ปี
เงินมัดจําขอคืนระหว่างงวด/ปี
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพือ่ ขาย
- ขายในระหว่างงวด/ปี
- คงเหลือ ณ สิ้นงวด/ปี (หมายเหตุ 12)
ราคาตามบัญชีปลายงวด/ปี

28

122,171,657
231,393,976
110,403,679
(6,675,031)

151,284,564
152,992,240
(76,561,322)

122,171,657
67,660,168
(6,675,031)

151,284,564
152,992,240
(76,561,322)

(30,883,681)
(171,304,944)
255,105,656

(34,478,187)
(71,065,638)
122,171,657

(8,883,340)
174,273,454

(34,478,187)
(71,065,638)
122,171,657

เงินรับจากการขายที่ยงั ไม่ รับรู้ รายได้
บริ ษทั ได้ตกลงรับประกันรายได้ค่าเช่าและค่าบริ การขั้นตํ่าจากการขายสิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่มีผเู ้ ช่าไปยังกองทรัสต์ฯ เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท ซึ่งกองทรัสต์ฯ จะได้รับเงินดังกล่าวจากบริ ษทั เป็ นระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 25 ปี
บริ ษทั ได้คาํ นวณมูลค่าเงินรับจากการขายที่ยงั ไม่รับรู ้รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การดังกล่าวตามมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดคิดลด
ที่บริ ษทั ต้องชําระให้แก่กองทรัสต์ฯ ทั้งสิ้ นซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวมและ
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

ณ วันต้นงวด/ปี
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด/ปี
หัก จ่ายชําระระหว่างงวด/ปี
ณ วันสิ้ นงวด/ปี

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

46,707,201
(11,394,791)
35,312,410

48,487,126
(1,779,925)
46,707,201
67

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
28

เงินรับจากการขายที่ยงั ไม่ รับรู้ รายได้ (ต่อ)
เงินรับจากการขายที่ยงั ไม่รับรู ้รายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวมและ
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

เงินรับจากการขายที่ยงั ไม่รับรู ้รายได้
- ที่จะครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือน
- ที่จะครบกําหนดชําระหลังจาก 12 เดือน
รวม
29

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

4,939,258
30,373,152
35,312,410

13,394,417
33,312,784
46,707,201

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผู กพัน ผลประโยชน์ พ นัก งานสําหรั บ งวด/ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2558 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2557 มี การ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15.3)
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพือ่ ขาย (หมายเหตุ 12)
บวก ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

10,307,471
67,809,657

8,376,294
-

10,307,471
-

8,376,294
-

(496,722)
5,312,528
1,706,576
84,639,510

1,586,069
345,108
10,307,471

1,339,462
318,498
11,965,431

1,586,069
345,108
10,307,471

สําหรับงวด/ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายจํานวน 7,019,104 บาท
(พ.ศ. 2557 : 1,931,177 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
29

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการลาออกของพนักงาน
อายุเกษียณ

30

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557

30 กันยายน
พ.ศ. 2558

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557

ร้อยละ 3.22 - 4.34
ร้อยละ 4.12
ร้อยละ 4.12
ร้อยละ 4.12
ร้อยละ 5.42 - 6.55
ร้อยละ 6.00
ร้อยละ 6.00
ร้อยละ 6.00
ร้อยละ 0.00 - 19.00 ร้อยละ 0.00 - 8.00 ร้อยละ 0.00 - 8.00 ร้อยละ 0.00 - 8.00
60 ปี
60 ปี
60 ปี
60 ปี

ประมาณการหนีส้ ิ นจากการคํา้ ประกันรายได้ค่าเช่ า
กลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณหนี้สินจากการคํ้าประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่า โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าต้อง
ชําระให้แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรี ยลทั้งสิ้ นแสดงดังต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
การคํ้าประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าต้นงวด/ปี
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15.3)
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด/ปี
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
การคํ้าประกันรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าปลายงวด/ปี

187,170,196
3,846,605
(56,738,866)
134,277,935

-

-

-

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาตกลงรับประกันรายได้ค่าเช่ าขั้นตํ่าที่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่ าเหมราชอินดัสเตรี ยล
จะได้รับ จากกลุ่ ม บริ ษ ัท เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับ ตั้งแต่ ว นั ที่ ก องทุ น รวมอสั งหาริ ม ทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ าเหมราชอิ น ดัส เตรี ย ล
จดทะเบียนรับโอนกรรมสิ ทธิ์
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
30

ประมาณการหนีส้ ิ นจากการคํา้ ประกันรายได้ค่าเช่ า (ต่ อ)
ประมาณการหนี้สินจากการคํ้าประกันรายได้ค่าเช่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท
ประมาณการหนี้สินจากการคํ้าประกันรายได้ค่าเช่า
- ที่จะครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือน
- ที่จะครบกําหนดชําระหลังจาก 12 เดือน

107,422,348
26,855,587
134,277,935

รวม

31

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท
-

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
ค่าประกันผลงานก่อสร้าง
อื่น ๆ
รวม

152,092,129
29,600,904
181,693,033

8,621,428
8,621,428

9,544,127
9,544,127

8,621,428
8,621,428
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
32

ทุนเรื อนหุ้นและการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้น

ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ลดทุนจดทะเบียนที่ยงั
ไม่ได้เรี ยกชําระระหว่างปี
การออกหุน้ เพิ่มระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้
เรี ยกชําระ
การออกหุน้ เพิ่มระหว่าง
ไตรมาสที่ 1
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
การแตกหุน้ ระหว่างไตรมาสที่ 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้
เรี ยกชําระ
การออกหุน้ เพิ่มระหว่าง
ไตรมาสที่ 3
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ใบสํ าคัญ
ทุนทีอ่ อกและ
ทุนทีอ่ อกและ
แสดงสิ ทธิ
เรียกชําระแล้ ว ทุนจดทะเบียน เรียกชําระแล้ ว ซื้อหุ้นสามัญ
จํานวนหุ้น
บาท
บาท
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

917,998,474

917,992,494

917,998,474

917,992,494

-

1,548,743,732

(5,980)
45,899,625
963,892,119

45,899,275
963,891,769

(5,980)
45,899,625
963,892,119

45,899,275
963,891,769

-

1,548,743,732

(350)

-

467,341,464
350,506,097
1,431,233,233 1,314,397,866
12,881,099,097 11,829,580,794
14,312,332,330 13,143,978,660
(10)

-

1,365,397,866
15,677,730,186 13,143,978,660

(350)

-

-

467,341,464 350,506,097 803,407,236
1,431,233,233 1,314,397,866 803,407,236
1,431,233,233 1,314,397,866 803,407,236
(1)

-

136,539,787
1,567,773,019 1,314,397,866

803,407,236

7,781,331,532
9,330,075,264
9,330,075,264
9,330,075,264

สําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 มีมติเอกฉันท์ให้
• อนุ มตั ิ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ชุ ดที่ 2 (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ชุดที่ 2”) จํานวน
1,314,397,866 หน่ วย ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม โดยจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ชุดที่ 2 แบบไม่ คิดมู ลค่าในอัตราส่ วนการจัดสรร
หุน้ สามัญเดิม 10 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (เว้นแต่ในกรณี มีการปรับสิ ทธิ) และมีราคาใช้สิทธิที่ราคา 2.70 บาท (เว้นแต่
ในกรณี มีการปรับสิ ทธิ) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเริ่ มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558
• อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจํานวน 1 บาท โดยตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 10 หุน้ ซึ่งเป็ นหุน้
ที่เหลือจากการออกหุ ้นปั นผลตามมติที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 หลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริ ษทั จะมี
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวนทั้งสิ้ น 13,143,978,660 บาท บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558
• อนุ มตั ิ เพิ่มทุนจากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม 1,431,233,232 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่ 1,567,773,019 บาท โดยออกหุ ้นสามัญใหม่
จํานวน 1,365,397,866 หุ ้ น มู ลค่ าที่ ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท เพื่ อรองรั บการปรั บสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ชุ ดที่ 1 จํานวน
51,000,000 หุ ้น และรองรั บการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ชุดที่ 2 จํานวน 1,314,397,866 หุ ้น บริ ษ ทั ได้ดาํ เนิ นการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558
71

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
32

ทุนเรื อนหุ้นและการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้น (ต่อ)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 มีมติเอกฉันท์ให้
•

อนุ มตั ิ แก้ไขมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั จากเดิ มทุ นจดทะเบี ยนจํานวน 1,431,233,233 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่ 14,312,332,330 หุ ้ น มู ล ค่ าหุ ้ น ละ 10 สตางค์ เป็ นจํานวน 1,431,233,233 บาท บริ ษ ัท ได้ด ํา เนิ น การ
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

•

อนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มอีกจํานวน 7,000,000 บาท เมื่อรวมจํานวนที่กนั เป็ นเงินทุนสํารอง
ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 แล้ว บริ ษทั จะมีทุนสํารองรวมทั้งสิ้ น 97,000,000 บาท ซึ่ งเกินร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี พ.ศ. 2557
(หมายเหตุ 33)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 มีมติเอกฉันท์ให้
•

อนุ มตั ิ ลดทุ นจดทะเบี ยนที่ ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจํานวน 350 บาท โดยตัดหุ ้นจดทะเบี ยนที่ ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ ายจํานวน 350 หุ ้น
ซึ่ งเป็ นหุ ้นที่เหลือจากการออกหุ ้นปั นผลตามมติที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 หลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว
บริ ษทั จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวนทั้งสิ้ น 963,891,769 บาท บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

•

อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจํานวน 467,341,464 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นจํานวน 467,341,464 บาทจากทุน
จดทะเบียนเดิม 963,891,769 บาท (ทุนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจํานวน 350 บาท)
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,431,233,233 บาท
- เพื่อรองรับการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน 350,506,097 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนจํานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ ในอัตราจัดสรร 2.75 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่
ในราคาเสนอขาย 25.50 บาทต่อหุน้ และ
- เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ (WHA-W1) จํานวน 116,835,366 หุน้ (หมายเหตุ 34)
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
32

ทุนเรื อนหุ้นและการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้น (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2557 มีมติเอกฉันท์ให้

33

•

อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจํานวน 5,980 บาท โดยตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจํานวน 5,980 หุ ้น ซึ่ งเป็ น
หุ ้ น ที่ เหลื อจากการออกหุ ้ นปั น ผลตามมติ ที่ ป ระชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ น ครั้ งที่ 1/2556 หลังจากการลดทุ น จดทะเบี ยนดังกล่ าว
บริ ษ ัท จะมี ทุ น จดทะเบี ยนและทุ น ชําระแล้วจํานวนทั้งสิ้ น 917,992,494 บาท บริ ษ ัท ได้ด ําเนิ น การจดทะเบี ยนลดทุ น กับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

•

อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจํานวน 45,899,625 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นจํานวน 45,899,625 บาทจากทุน
จดทะเบียนเดิม 917,992,494 บาท (ทุนจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจํานวน 5,980 บาท)
เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่ 963,892,119 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ ้น
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
จัดสรรเพิ่มระหว่างงวด/ปี (หมายเหตุ 32)
ยอดคงเหลือสิ้ นงวด/ปี

90,000,000
7,000,000
97,000,000

42,000,000
48,000,000
90,000,000

90,000,000
7,000,000
97,000,000

42,000,000
48,000,000
90,000,000

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน
ซึ่งสํารองตามกฎหมายนี้จะไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ทุนสํารองตามกฎหมายต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจําปี
ผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรในงบการเงินรวม ได้รวมทุนสํารองตามกฎหมายของบริ ษทั ย่อยจํานวนเงิน
1,159,974,553 บาท
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
34
34.1

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญ
ที่ ประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 2/2558 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558 มี มติ ให้ออกใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น สามัญของบริ ษ ทั
ด้วยวิธีออกสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สําหรับหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (WHA-W2) มีรายละเอียด
ดังนี้
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ราคาขายต่อหน่วย

อัตราส่ วนการแปลงสภาพ
ราคาการใช้สิทธิ
กําหนดการใช้สิทธิ

: 1,314,395,958 หน่วย
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ
2.70 บาท เว้นแต่ กรณี มีการปรั บอัตราการใช้สิท ธิ ตามเงื่ อนไขการปรั บ
สิ ทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีราคาหน่วยละ 0.00 บาท
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้
: 2.70 บาทต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้
: ใช้สิทธิ ได้ไม่เกิน 3 เดื อน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ (วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิคือวันที่ 15 กันยายน 2558 วันใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้ายคือวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ซึ่ งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะพ้นสภาพ
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 15 ธันวาคม 2558) โดยบริ ษทั ฯ
จะไม่ขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และไม่มีขอ้ กําหนดเรี ยกให้ผูถ้ ือ
หน่วยใช้สิทธิก่อนครบกําหนด

บริ ษทั จัดสรรและออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจํานวน 1,314,395,958 หน่ วย ในอัตราหน่วยละ 0.00 บาท รวมเป็ นเงิน 0.00 บาท
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเริ่ มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
34

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ)

34.2 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีมติให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วย
วิธีออกสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สําหรับหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (WHA-W1) มีรายละเอียด
ดังนี้
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ราคาขายต่อหน่วย

อัตราส่ วนการแปลงสภาพ
ราคาการใช้สิทธิ
กําหนดการใช้สิทธิ
ระยะเวลาใช้สิทธิ

: 116,835,366 หน่วย
: เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้ นเดิ มในอัตราส่ วน 3 หุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นที่ ได้มี การ
จองซื้ อและชําระราคาค่าจองซื้ อ ต่อ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในอัตรา
หน่วยละ 0.00 บาท
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้
: 35 บาทต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้
: ใช้สิทธิ ได้ทุกทุก 6 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ วันใช้สิทธิ
วันแรกกําหนดให้เป็ นวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558
: วัน ใช้สิ ท ธิ ว นั สุ ด ท้า ยตรงกับ วัน ที่ ใ บสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ มี อ ายุค รบ 5 ปี
นับ จากวัน ที่ อ อก ซึ่ งระยะเวลาใช้สิ ท ธิ จะอยู่ระหว่างวัน ที่ 25 ธัน วาคม
พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริ ษทั จัดสรรและออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจํานวน 116,835,366 หน่ วย ในอัตราหน่ วยละ 0.00 บาท รวมเป็ นเงิน 0.00 บาท
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเริ่ มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558
เมื่ อวัน ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2558 มี มติ เอกฉันท์ให้อ นุ ม ัติ แ ก้ไ ขมู ล ค่ าที่ ต ราไว้ข อง
หุน้ สามัญของบริ ษทั จากมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 10 สตางค์ (หมายเหตุ 32) ดังนั้นราคาการใช้สิทธิเปลี่ยนจาก 35 บาท
ต่ อ หุ ้ น สามัญ 1 หุ ้ น เป็ น 3.5 บาทต่ อ หุ ้ น สามัญ 1 หุ ้ น และจํา นวนใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ เปลี่ ย นจาก 116,835,366 หน่ ว ย เป็ น
1,168,353,660 หน่วย
ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ วิสามัญครั้งที่ 2/2558 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558 ได้มีมติอนุมตั ิออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะ
ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ WHA-W2”) บริ ษทั จึงต้องปรับสิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ WHA-W1
โดยได้เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 WHA-W1 จากเดิม 3.50 บาทต่อหุ ้น
เป็ น 3.4311 บาทต่อหุน้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
35

รายได้ อื่น
รายได้อื่นสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้เงินปันผล
รายได้ค่าบริ หารงานและค่านายหน้า
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 12)
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์
อื่น ๆ
รวม

36

84,491,507
26,017,376
89,342,917
23,732,977
101,428,623
2,707,963
64,810,541
392,531,904

72,753,674
14,228,381
1,924,756
6,078,964
-

100,034
3,977,432
99,063,241

352,838,066
18,011,874
1,904,329
17,130,280
-

7,056
35,932,134
425,823,739

72,753,674
14,408,381
1,901,396
3,073,536
-

100,034
3,931,169
96,168,190

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายที่ สําคัญสําหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ถูกจัดประเภทตามลักษณะดังต่อไปนี้
ซึ่งแสดงรวมไว้ในกําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าที่ปรึ กษา
ต้นทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน

263,864,948
334,488,035
6,651,426
160,198,249
286,705,410
28,355,037

48,592,640
109,715,783
10,237,267
4,545,147
-

61,818,592
163,690,793
6,648,360
129,957,229
-

46,713,650
109,677,368
10,201,118
4,066,349
-
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
37

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายการกระทบยอดภาษีเงินได้สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สํ าหรับงวดเก้าเดือน
สํ าหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
บาท
บาท
ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั สําหรับกําไรทางภาษี
สําหรับงวด
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ภาษีเงินได้
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91,226,604
(36,635,279)
54,591,325

3,347,638
801,109
4,148,747

8,548,252
8,548,252

801,109
801,109

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างงวด
สําหรับกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลดคํานวณจากจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่มีสมมติฐานว่าหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ได้ถูกแปลงเป็ นหุน้ สามัญทั้งหมด ซึ่งได้แก่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญตามรายละเอียดในหมายเหตุ 34
การคํานวณกําไร(ขาดทุ น )ต่ อ หุ ้น ขั้น พื้ น ฐานและกําไร(ขาดทุ น )ต่ อ หุ ้น ปรั บ ลดสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 แสดงได้ดงั นี้
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
จํานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
ผลกระทบของหุน้ ปรับลด
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ใช้ในการ
คํานวณกําไรต่อหุน้ (หุน้ )
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (บาท)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด (บาทต่อหุน้ )

13,406,858,233
331,632,693

9,831,696,044 13,406,858,233
331,632,693

9,831,696,044
-

13,738,490,926

9,831,696,044 13,738,490,926

9,831,696,044

(52,741,140)
(0.0039)
(0.0039)

5,244,038
0.0005
-

96,597,562
0.0072
0.0070

4,767,316
0.0005
-
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
38

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (ต่อ)
การคํานวณกําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลดสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
และ พ.ศ. 2557 แสดงได้ดงั นี้
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
จํานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
ผลกระทบของหุน้ ปรับลด
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ใช้ในการ
คํานวณกําไรต่อหุน้ (หุน้ )
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (บาท)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด (บาทต่อหุน้ )

12,529,437,476
334,563,304

9,831,696,044 12,529,437,476
334,563,304

9,831,696,044
-

12,864,000,780

9,831,696,044 12,864,000,780

9,831,696,044

168,792,045
0.0135
0.0131

64,949,130
0.0066
-

(233,725,745)
(0.0187)
(0.0187)

61,164,095
0.0062
-

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ได้คาํ นวณใหม่โดยรวมการแก้ไขมูลค่าที่
ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั จากมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 10 สตางค์ ซึ่ งได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558
(หมายเหตุ 33) เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 เรื่ องกําไรต่อหุน้
39

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิ จการและบุ คคลที่ มี ความสัม พัน ธ์กับ บริ ษ ทั ไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิ จการอื่ น แห่ งหนึ่ งหรื อ มากกว่าหนึ่ งแห่ ง
โดยที่บุคคลหรื อกิจการนั้นมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึง
บริ ษทั ที่ดาํ เนินธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคล
ที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการ
และพนัก งานของบริ ษ ัท ตลอดจนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ใกล้ชิ ด กับ บุ ค คลเหล่ านั้น กิ จ การและบุ ค คลทั้ง หมดถื อ เป็ นบุ ค คล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
39

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซียอะไลแอนซ์ จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (อินเตอร์เนชัน่ แนล) จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (ฮ่องกง) จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
PT WHA International Indonesia
บริ ษทั เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จํากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
(เริ่ มตั้งแต่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
(เริ่ มตั้งแต่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558)
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) มีดงั ต่อไปนี้ (เริ่ มตั้งแต่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558)
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั อีสเทิร์นอินดัสเตรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท (ระยอง) จํากัด
บริ ษทั เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อิสดัสเตรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ระยอง 2012 จํากัด
H-International (BVI) Company Limited
Hemaraj International Limited
บริ ษทั เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั เดอะพาร์คเรสซิ เดนซ์ จํากัด
บริ ษทั เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จํากัด
บริ ษทั เหมราช คลีน วอเตอร์ จํากัด
บริ ษทั เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรี ยลเอสเตท 4 จํากัด
บริ ษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต้ ี แอนด์ มารี น่า เซอร์วสิ เซส จํากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
39

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั เหมราช รี ท แมนเนจเม้นท์ จํากัด
H-International (SG) PTE. LTD.
บริ ษทั เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั เหมราช วอเตอร์ จํากัด
บริ ษทั เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จํากัด
บริ ษทั เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 3 จํากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม
จํากัด
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เหมราช คลีน วอเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เหมราช คลีน วอเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 3 จํากัด
บริ ษทั ย่อย

สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (ถือไว้ต้ งั แต่วนั ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558)
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั เอช - ฟี นิกซ์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั มิลเลียน ไอส์แลนด์ พัทยา จํากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ร่ วมของ บริ ษทั เหมราชพัฒนาทิ่ดิน จํากัด (มหาชน) (เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558)
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั ห้วยเหาะไทย จํากัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรี ยล
บริ ษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จํากัด
บริ ษทั บ่อวินคลีน อินเนอร์จี จํากัด (เริ่ ม 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม

ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ประกอบด้วยบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จํากัด และตระกูลอนันตประยูรในสัดส่ วนร้ อยละ 57.92
ส่ วนจํานวนหุน้ ที่เหลือร้อยละ 42.08 ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 และ 15
บริ ษทั ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 16 ซึ่งบริ ษทั ร่ วมทุนมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั โดยมีกรรมการร่ วมกันและการถือหุน้ ร่ วมกัน
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
39

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
39.1 รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด
- รายได้จากการบริ หารบริ ษทั
- ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

90,000
3,082,911

90,000
5,529,699

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
- รายได้จากการบริ หารบริ ษทั
- ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

90,000
9,200,608

90,000
8,559,693

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท
แมเนจเม้นท์ จํากัด
- รายได้จากการขายสิ นทรัพย์
- ค่าเช่ารถยนต์

-

-

183,600

105,160
102,000

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
- ดอกเบี้ยรับ
- รายได้จากการบริ หารบริ ษทั
- ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

571,660
80,000
1,040,501

-

บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
- ค่าบริ การ

-

-

406,012

-

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ค่าเช่าสํานักงานจ่าย
- ค่าเช่ารถยนต์

8,437,026
-

6,162,433
142,845

8,152,302
-

6,018,633
142,845
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
39

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
39.1 รายได้ และค่ าใช้ จ่าย (ต่อ)
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อย และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
กิจการร่ วมค้า
- รายได้จากการบริ หารกิจการร่ วมค้า
- รายได้จากค่าเช่าหลังคากิจการร่ วมค้า
- รายได้จากดอกเบี้ยกิจการร่ วมค้า

3,080,614
246,267
24,810

บริ ษทั ร่ วม
- รายได้ค่าบริ การ
- ดอกเบี้ยรับ
- รายได้ค่านายหน้าและบริ หารงาน
- ค่าใช้จ่ายการรับประกันรายได้ข้นั ตํ่า

18,093,974
54,410,942
6,589,190
3,846,606

3,080,614
438,835
1,564,973

-

3,080,614
246,267
24,810

-

3,080,614
438,835
1,564,973

-
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
39

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
39.2 ยอดค้ างชําระและการซื้อยานพาหนะ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดค้างชําระ
บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย

-

-

21,424,150

18,341,239

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย

-

-

19,481,758

10,281,151

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
(อินเตอร์เนชัน่ แนล) จํากัด
- เงินทดรองจ่าย
- เจ้าหนี้ค่าหุน้ เงินลงทุน

-

-

471,272
331,132

284,709
331,132

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่
(ฮ่องกง) จํากัด
- เงินทดรองจ่าย
- เจ้าหนี้ค่าหุน้ เงินลงทุน

-

-

64,263
42,835

56,110
42,835

บริ ษทั เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จํากัด
- ค่าซื้อรถยนต์

-

2,345,651

บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
- เจ้าหนี้

-

-

กิจการร่ วมค้า
- ดอกเบี้ยค้างรับ

-

162,222

18,819
-

2,345,651
162,222
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
39

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
39.3 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดต้นงวด/ปี
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 15.3)
เงินให้กเู้ พิม่ ระหว่างงวด/ปี
คืนเงินกูย้ มื ระหว่างงวด/ปี
ยอดปลายงวด/ปี

12,900,000
1,432,900,000
(12,900,000)
1,432,900,000

161,900,000
(149,000,000)
12,900,000

12,900,000
46,000,000
(58,900,000)
-

161,900,000
(149,000,000)
12,900,000

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2558 บริ ษ ัท ได้รั บ ชําระเงิ น ให้ กู้ยืม แก่ กิ จ การร่ ว มค้าคื น ทั้งจํา นวนแล้ว (วัน ที่ 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2557 : บริ ษทั มีเงินให้กูย้ มื แก่ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ (กิจการร่ วมค้า) ในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ไม่มีหลักประกัน มีจาํ นวนเงิน 12,900,000 บาท ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.40 ต่อปี )
39.4 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัทย่ อย
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท
ยอดต้นงวด/ปี
เงินกูเ้ พิ่มระหว่างงวด/ปี
เงินชําระคืนระหว่างงวด/ปี
ยอดปลายงวด/ปี

-

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
-

998,000,000
76,000,000
(275,500,000)
798,500,000

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท
554,000,000
1,099,000,000
(655,000,000)
998,000,000

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อยในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน มีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
และไม่ มีหลักประกัน มี จาํ นวนเงิน 798,500,000 บาท ซึ่ งมี อตั ราดอกเบี้ ยร้ อยละ 1.85 ต่อปี (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 :
มีจาํ นวนเงิน 998,000,000 บาท ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี )
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
39

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
39.5 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ผูบ้ ริ หารสําคัญของบริ ษทั รวมถึงกรรมการ (ไม่วา่ จะทําหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่) คณะผูบ้ ริ หารระดับสู ง เลขานุการบริ ษทั
และหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนที่จ่ายหรื อค้างจ่ายสําหรับผูบ้ ริ หารสําคัญ สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

140,701,745
1,087,802
141,789,547

20,691,826
966,175
21,658,001

33,278,480
1,087,802
34,366,282

20,691,826
966,175
21,658,001

39.6 เงินลงทุน
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในกิ จการร่ วมค้า แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 14, 15 และ 16 ตามลําดับ
39.7 กลุ่มบริ ษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) มีการทําสั ญญาขายทรั พย์ สินและสั ญญาเช่ าที่ดินและอาคารระยะยาวกับ
กองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ และสิ ทธิการเช่ าเหมราชอินดัสเตรี ยล (“กองทุนฯ”) ที่มีกลุ่มบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นผู้ถือ
หน่ วยลงทุนดังนี้
มูลค่ าตามสั ญญา
ณ วันที่ 30 กันยายน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)
ฉ)
ช)

สัญญาขายทรัพย์สินในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
สัญญาเช่าที่ดินและอาคารในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
สัญญาขายทรัพย์สินในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
สัญญาเช่าที่ดินและอาคารในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
สัญญาขายทรัพยสิ นในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
สัญญาเช่าที่ดินและอาคารในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
สัญญาเช่าที่ดินและอาคารในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี

469,000,000
357,000,000
1,991,000,000
702,000,000
760,000,000
130,000,000
291,000,000
4,700,000,000

469,000,000
357,000,000
1,991,000,000
702,000,000
760,000,000
130,000,000
291,000,000
4,700,000,000
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
39

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
39.8 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ ด
และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรีกบั กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าเหมราชอินดัสเตรี ยล
โดยกลุ่ ม บริ ษ ัท ตกลงให้ ก องทุ น ฯเช่ า ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ยวข้อง โดยบริ ษ ัท ได้รั บชําระค่ าเช่ าที่ ดิ น ในนิ คม
อุตสาหกรรมดังกล่าวสําหรั บระยะเวลา 30 ปี เป็ นจํานวนเงินรวม 167.53 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้บนั ทึ กไว้ในบัญชี “ค่าเช่ า
รับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

40

สิ นทรัพย์ ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน
รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกันของกลุ่มบริ ษทั เหมราช
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
1) เงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด จํานวน 406.84 ล้านหุน้ จํานําเพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ มื เงินให้กบั บริ ษทั
ดังกล่าว
2) เงินลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด จํานวน 14.25 ล้านหุ ้น จํานําเพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมเงินให้กบั
บริ ษทั ดังกล่าว
3) ที่ดินบางส่ วนในโครงการของบริ ษทั รวมทั้งส่ วนควบ ถูกจดจํานองเพื่อใช้เป็ นหลักประกันการกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์และ
สถาบันการเงินในประเทศ
บริ ษทั อีสเทิร์นอินดัสเตรี ยลเอสเตท จํากัด
ที่ดินในโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์บางส่ วนของบริ ษทั ได้นาํ ไปจดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ มื เงินต่อธนาคารพาณิ ชย์
แห่งหนึ่ง
บริ ษทั อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท (ระยอง) จํากัด
ที่ ดินและอาคารโรงงานอุตสาหกรรมสําเร็ จรู ปบางส่ วนในโครงการของบริ ษทั จดจํานองเพื่อคํ้าประกันเงินเบิ กเกิ น บัญ ชี และ
เงินกูย้ มื กับธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษทั เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรี ยลเอสเตท จํากัด
ที่ดินและอาคารโรงงานอุตสาหกรรมสําเร็ จรู ปบางส่ วนในโครงการของบริ ษทั ได้นาํ ไปจดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ มื เงิน
ของบริ ษทั และบริ ษทั ใหญ่ต่อธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
40

สิ นทรัพย์ ที่ใช้ เป็ นหลักประกัน (ต่อ)
บริ ษทั เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด
ที่ดินบางส่ วนในโครงการของบริ ษทั ได้นาํ ไปจดจํานองเพื่อใช้เป็ นหลักประกันการกูย้ มื ของบริ ษทั ใหญ่กบั ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
แห่งหนึ่ง
บริ ษทั เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
เงิ นลงทุ น ในหุ ้น สามัญ ของบริ ษทั กัลฟ์ เจพี จํากัด จํานวน 26.31 ล้านหุ ้น จํานําเพื่ อเป็ นหลักประกัน การกู้ยืมเงิ น ให้กับ บริ ษ ทั
ดังกล่าว

41

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันและหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้นในภายหน้ารวมทั้ง
สัญญาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
41.1 รายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู ้ในงบการเงิน มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน
- ตามสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ ทธิการเช่า
- ตามสัญญาก่อสร้างคลังสิ นค้า
รวมภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน

9,681,050
1,548,077,368
1,557,758,418

17,871,000
1,398,990,511
1,416,861,511

7,000,000
1,373,450,596
1,380,450,596

17,871,000
1,398,990,511
1,416,861,511
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
41

ภาระผูกพัน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันและหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้นในภายหน้ารวมทั้ง
สัญญาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
41.2 ภาระผูกพันอื่น ๆ


ภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณี ที่บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า

ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี้
บริ ษทั ทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้สาํ หรับสิ ทธิการเช่าที่ดิน ระยะเวลาของสัญญาเช่าอยูร่ ะหว่าง 28 ถึง 30 ปี
และสัญญาเช่าส่ วนใหญ่สามารถต่ออายุการเช่าได้โดยอัตราค่าเช่าใหม่เป็ นไปตามอัตราตลาด
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

5,528,220
23,914,118
188,054,359
217,496,697

5,528,220
23,373,746
192,740,895
221,642,861

5,528,220
23,914,118
188,054,359
217,496,697

5,528,220
23,373,746
192,740,895
221,642,861

41.3 ภาระผูกพันที่มีสาระสําคัญในบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
ตามที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท ได้เข้าร่ ว มดําเนิ น งานโครงการจัด ตั้งนิ คมอุ ต สาหกรรม กับ การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย
(“กนอ.”) ตามสัญญาร่ วมดําเนินงาน
1) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรีระยะที่ 1 และระยะที่ 2 สัญญาลงวันที่ 5 กรกฎาคม และวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532
ตามลําดับ ซึ่ งบริ ษทั ได้แก้ไขสัญญาร่ วมดําเนิ นงานดังกล่ าวกับ กนอ. เมื่ อวันที่ 31 ตุ ลาคม พ.ศ. 2544 ต่ อมาเมื่ อวันที่
29 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้รวมสัญญาทั้ง 2 ฉบับเป็ นฉบับเดียว
2) นิ คมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) สัญญาลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2532 นั้น บริ ษทั ได้แก้ไขสัญญา
ร่ วมดําเนิ นงานดังกล่าวกับ กนอ. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้รวมสัญญา
ทั้ง 2 ฉบับเป็ นฉบับเดียว
3) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) สัญญาเลขที่ 1/2539 และเลขที่ 1/2540
4) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด สัญญาเลขที่ 1/2542 (ทีเอส 21)
5) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี แห่งที่ 2 สัญญาร่ วมดําเนินงานเลขที่ 1/2556
6) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 สัญญาร่ วมดําเนินงาน เลขที่ 4/2557
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
41

ภาระผูกพัน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้ารวมทั้ง
สัญญาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
41.3 ภาระผูกพันที่มีสาระสําคัญในบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) (ต่อ)
โดยเงื่อนไขที่สาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี้
1) กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบสาธารณู ปโภคและสิ่ งอํานวยความสะดวกแก่ผูป้ ระกอบการในนิ คมอุตสาหกรรม
โดยต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการร่ วมดําเนินงานแก่ กนอ.
2) กลุ่มบริ ษทั ไม่ตอ้ งโอนอสังหาริ มทรัพย์ ส่ วนควบและอุปกรณ์ ตลอดจนระบบสาธารณู ปโภคและสิ่ งอํานวยความสะดวก
แก่ กนอ.
3) กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดให้มีกองทุนเพื่อการบํารุ งรักษาและสร้างทดแทนระบบสาธารณู ปโภคและสิ่ งอํานวยความสะดวก
ในนิคมอุตสาหกรรม (“กองทุนจม”)
บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เข้าถือครองเงินลงทุนในอัตราส่ วนร้อยละ 5 เป็ นจํานวนเงิน 142.50 ล้านบาท ในบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด เพื่อรักษา
สัดส่ วนการถือหุ ้นให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ ตอ้ งปฏิบตั ิ ต่อการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย บริ ษทั มี ภาระผูกพันตาม
สัญญาจ้างเหมางานระบบสาธารณูปโภค คิดเป็ นจํานวนเงินคงเหลือตามสัญญา 783.08 ล้านบาท บริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ ง
ให้กูย้ ืมเงินตามสัดส่ วนของการถือหุ ้น โดยบริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ ง
ประเทศไทย (กฟผ.) แล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2551 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด จะขายกําลังการ
ผลิตไฟฟ้ าทั้งหมดให้กบั กฟผ. เป็ นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่ มดําเนิ นการผลิตเชิงพาณิ ชย์ ภายใต้โครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
เอกชนรายใหญ่ (IPP) ทั้งนี้ บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด ได้วางหนังสื อคํ้าประกันธนาคารมูลค่า 10 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ไว้เพื่อเป็ น
หลักประกันกับทางการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย และคํ้าประกันโดยบริ ษทั ตามสัดส่ วนการลงทุน บริ ษทั เก็คโค่-วัน
จํากัด ได้เริ่ มการดําเนินงานเชิงพาณิ ชย์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มูลค่าเงินลงทุนในโครงการทั้งสิ้ นของบริ ษทั เก็ค
โค่-วัน จํากัด อยูท่ ี่ประมาณ 1,170 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อ 38,991 ล้านบาท โดยใช้เงินลงทุนจากผูถ้ ือหุ ้นประมาณ 13,500
ล้านบาท
บริ ษทั มีขอ้ ผูกพันจะต้องใช้เงินลงทุนตามสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 35 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 4,750 ล้านบาท บริ ษทั เก็ค
โค่-วัน จํากัด ได้รับการสนับสนุนสิ นเชื่อโครงการจากผูใ้ ห้กูส้ ถาบันการเงินทั้งต่างประเทศและในประเทศเป็ นจํานวนเงิน
460 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และ 9,960 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูท้ ี่เกี่ยวเนื่ องกับบริ ษทั ในการให้บริ ษทั ต้องมีเงิน
ฝากหรื อหนังสื อเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตของธนาคารเป็ นประกันการร่ วมทุนของบริ ษทั ในส่ วนที่ ยงั ไม่ได้ชาํ ระ และบริ ษทั
จะต้องนําหุน้ ของบริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด ซึ่งบริ ษทั ลงทุนจํานําเป็ นหลักประกันการกูย้ มื เงินของโครงการนี้ดว้ ย
บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างโรงงานสําเร็ จรู ป และระบบสาธารณูปโภค คิดเป็ นจํานวนเงินคงเหลือ
ตามสัญญา 637.01 ล้านบาท
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
41

ภาระผูกพัน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้ารวมทั้ง
สัญญาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
41.3 ภาระผูกพันที่มีสาระสําคัญในบริ ษทั ย่อย - บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) (ต่อ)
บริ ษทั เหมราช คลีน วอเตอร์ จํากัด
บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญางานก่อสร้างในระบบสาธารณูปโภคคิดเป็ นจํานวนเงินคงเหลือ 116.69 ล้านบาท

42

หนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้ ในภายหน้ า
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า ประกอบด้วย
1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผูจ้ ะซื้อมิได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุน และ/หรื อ ไม่ได้รับอนุญาตในการใช้ที่ดินจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แล้ว กลุ่มบริ ษทั
จะต้องจ่ายคืนเงินค่างวดและเงินมัดจําแก่ผจู ้ ะซื้อที่ดิน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันการทําสัญญากูย้ มื เงินของกลุ่มบริ ษทั หลายแห่ง เพื่อเป็ นหลักประกันในการกูย้ มื
วงเงินรวม 3,498 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั : 450 ล้านบาท)
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันการทําสัญญาเช่าซื้อของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมียอดคงเหลือรวม 2.68 ล้านบาท
(เฉพาะบริ ษทั : 0.34 ล้านบาท)
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันและการขอให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันบริ ษทั ในการปฏิบตั ิตามสัญญาร่ วม
ดําเนินงานแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปฏิบตั ิตามสัญญาต่อกรมศุลกากรในเขตปลอดอากรนิคมอุตสาหกรรม
การก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคตามสัญญาซื้ อขายที่ดินในโครงการ การก่อสร้างสายส่ งไฟฟ้ าและสถานี ไฟฟ้ า การปฏิบตั ิ
ตามสัญญาซื้อขายนํ้าดิบและอื่นๆ วงเงินรวม 422.67 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั : 129.14 ล้านบาท)
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าจากการทําสัญญาแต่งตั้งผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์กบั กองทุนฯ โดยตกลงชําระ
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานส่ วนที่เกินกว่าร้อยละ 4 ของรายได้จากการดําเนินงานของกองทุนรวมต่อปี สําหรับระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่กองทุนรวมจดทะเบียนรับโอนกรรมสิ ทธิ์
บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันจากการออกหนังสื อคํ้าประกันของบริ ษทั เพื่อประกันการชําระเงินในส่ วนที่ต่าํ กว่า
รายได้จากการดําเนินงานต่อปี ขั้นตํ่าของบริ ษทั ย่อยให้แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรี ยล
บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันการออกหนังสื อคํ้าประกันธนาคารของบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ ง ในจํานวนวงเงินรวมไม่เกิน
13.47 ล้านบาท
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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สิ ทธิประโยชน์ จากคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนดังต่อไปนี้
1) กิ จ การพัฒ นาอาคารสําหรั บ โรงงานอุ ต สาหกรรม และ/หรื อ คลังสิ น ค้า จํานวน 1 โครงการ (3 โรงงาน) ซึ่ งตั้งอยู่ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ ี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1822(2)/2553
2) กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรื อคลังสิ นค้า จํานวน 1 โครงการซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตอุตสาหกรรมของ
บริ ษ ัท เหมราช สระบุ รีที่ ดิ น อุ ต สาหกรรม จํากัด จังหวัด สระบุ รี เมื่ อ วัน ที่ 22 สิ งหาคม พ.ศ. 2555 ตามบัต รส่ งเสริ ม เลขที่
2815(2)/2555
3) กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงาน อุตสาหกรรม และ/หรื อคลังสิ นค้า จํานวน 1 โครงการซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตอุตสาหกรรมของ
บริ ษทั เหมราช สระบุรีที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1416(2)/2557
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยหลายแห่งได้รับสิ ทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนหลายบัตรส่ งเสริ ม
ในฐานะที่ เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน กลุ่ มบริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่ ระบุ ไว้ในบัตรส่ งเสริ ม
การลงทุน
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เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ออกและเสนอขายหุน้ กูช้ นิดระบุผถู ้ ือ ประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
และไม่ ส ามารถไถ่ ถ อนก่ อ นครบกําหนดจํา นวน 1 ชุ ด เป็ นจํา นวนเงิ น 250 ล้านบาท ซึ่ งจําหน่ ายแก่ นัก ลงทุ น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเงินที่ได้จากการออกหุน้ กูด้ งั กล่าวไปใช้ชาํ ระคืนหนี้เดิม
ซึ่ งจะเป็ นการลดภาระต้นทุ นทางการเงินของบริ ษทั และเพื่ อเป็ นเงิน ทุ นหมุ นเวียนและเงิน กู้ระยะยาวสําหรับ พัฒ นาโครงการ
ปั จจุบนั และโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั หุน้ กูด้ งั กล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มีกาํ หนดชําระ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.70 ต่อปี ทุก 6 เดือน และชําระคืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้ กู้
การจัดตั้งบริ ษทั ย่อยใหม่
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยเพิ่มจํานวน 1 บริ ษทั คือ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ
อินโฟนิท โฮลดิ้ง จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจให้บริ การศูนย์บริ การระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) ถื อหุ ้นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวคิ ดเป็ นอัตราส่ วนการถื อหุ ้นร้ อยละ 89.99 โดยมี ทุน จดทะเบี ยนจํานวน 1,000,000 บาท
มีหุน้ สามัญจํานวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
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เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน (ต่อ)
การดําเนินการตามข้อตกลงขาย
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจําหน่ายและโอนกรรมสิ ทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 2 โครงการให้กบั
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHABT) โดยประกอบด้วย กรรมสิ ทธิ์ใน
ที่ดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟิ นิต วัน บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์ และสิ ทธิการเช่าที่ดิน 30 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในครั้ง
แรกและกรรมสิ ทธิ์ในอาคารโครงการ บางนา บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายเป็ นจํานวนเงิน 2,388,800,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การจําหน่ ายทรัพย์สินอาคารสํานักงาน 2 แห่ ง ของบริ ษทั ให้แก่ผูซ้ ้ื อนั้น บริ ษทั ยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตตามสัญญารับประกัน
กําไรจากการดําเนินงานขั้นตํ่าของโครงการเอสเจ อินฟิ นิต วัน บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์ และ โครงการ บางนา บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์ เป็ น
ระยะเวลา 9 ปี และ 6 ปี ตามลําดับ ซึ่ งพิจารณาว่าความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญยังไม่ได้โอนไปยังผูซ้ ้ื อ ดังนั้นบริ ษทั จะยังไม่
รับรู ้รายได้จากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ ณ วันที่โอนกรรมสิ ทธิ์ โดยบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ในอนาคตเมื่อความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มี
นัยสําคัญของสิ นทรัพย์ได้โอนไปยังผูซ้ ้ือแล้ว
การจองซื้อหน่วยลงทุนในกองทรัสต์ WHABT
บริ ษทั ได้ลงทุ นในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ในอัตราร้ อยละ 15 ของมูลค่าระดมทุนที่ มาจากการขายหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์
จํานวน 30,300,000 หุน้ เป็ นจํานวนเงิน 303,000,000 บาท
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