รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริ ษ ัท ณ วันที่ 30 มิ ถุ นำยน พ.ศ. 2559 และงบก ำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะบริ ษทั สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพำะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะบริ ษทั สำหรับงวด
หกเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมำยเหตุประกอบข้อมู ลทำงกำรเงิ น ระหว่ำงกำลแบบย่อของบริ ษทั ดับ บลิ วเอชเอ คอร์ ป อเรชั่น จำกัด
(มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพำะบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ตำมลำดับ ซึ่งผูบ้ ริ หำรของกิจกำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในกำรจัดทำและนำเสนอข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลเหล่ ำนี้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบกำรเงิ นระหว่ำงกำล ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในกำรให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิ บ ัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหั ส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูล ทำงกำรเงิ น ระหว่ำงกำลโดยผูส้ อบบัญ ชี
รั บอนุ ญ ำตของกิ จกำร” กำรสอบทำนดังกล่ ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีก ำรสอบถำมบุ ค ลำกรซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ั บ ผิ ดชอบด้ำนกำรเงิ น
และบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่ น กำรสอบทำนนี้ มีขอบเขตจำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี
ทำให้ ข ้ำพเจ้ำไม่ สำมำรถได้ค วำมเชื่ อมัน่ ว่ำจะพบเรื่ องที่ มีนัยส ำคัญ ทั้งหมดซึ่ งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึ งไม่ แสดง
ควำมเห็นต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน
ข้ อสรุป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุใ ห้ เชื่ อได้ว่ำข้อมู ล ทำงกำรเงิ น ระหว่ำงกำลดังกล่ ำวไม่ได้จดั ท ำขึ้ น ตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 เรื่ อง
งบกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ

ชำญชัย ชัยประสิ ทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3760
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร
11 สิ งหำคม พ.ศ. 2559

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและ
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ปรับปรุ งใหม่
หมำยเหตุ
บำท
บำท
บำท
บำท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุ ทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินให้กรู้ ะยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

1,489,338,133
457,545,827
548,636,613
1,442,900,000
15,487,974,763
18,573,490
468,952,709
6,817,521,260

2,554,719,161
1,515,244,772
345,830,326
743,449,220
1,432,900,000
15,425,268,393
106,098,479
122,393,550
3,986,725,451

142,708,066
434,091,600
76,597,647
719,509,100
16,184,150
42,621,276
2,985,628,761

993,969,947
17,137,868
114,496,273
743,449,220
59,877,436
29,681,602
154,832,952

26,731,442,795

26,232,629,352

4,417,340,600

2,113,445,298

296,487
2,890,420,816
9,420,138,220
536,353,730
303,951,937
12,957,176,147
3,857,902,036
45,032,422
4,172,785,054
17,575,045,652
225,759,713
185,471,648

2,180,851
2,286,296,330
9,083,847,939
527,151,832
310,869,277
14,638,562,420
3,842,135,242
51,034,439
4,184,843,006
17,575,045,652
92,371,583
239,255,811

2,889,857,768
23,328,121,939
520,250,000
7,901,383,313
30,981,213
91,005,078
51,767,250

1,948,650
2,285,800,350
20,909,832,657
545,062,608
10,199,455,250
54,109,001
51,034,439
30,883,723
71,532,887

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

52,170,333,862

52,833,594,382

34,813,366,561

34,149,659,565

รวมสินทรัพย์

78,901,776,657

79,066,223,734

39,230,707,161

36,263,104,863

7
24
8

9

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ ทธิการเช่า - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

กรรมการ ______________________________

10
11
12
13
14
15
16

กรรมการ ______________________________

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
2

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ปรับปรุ งใหม่
หมำยเหตุ
บำท
บำท
บำท
บำท
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้นบริ ษทั ย่อย
เงินกูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินรับจากการขายที่ยงั ไม่รับรู้รายได้
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูร้ ะยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูร้ ะยะสั้นจากบุคคลอื่น
รายได้รับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้สินจากการค้ าประกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์
ที่จดั ประเภทที่ถือไว้เพื่อขาย

17
18

2,339,169,205
2,798,772,262
15,413,248,472
4,371,961,896

1,693,186,570
3,381,065,410
11,714,085,638
3,174,986,778

1,991,718,544
502,322,001
55,790,392
2,829,270,458

1,693,186,570
797,483,447
221,445
989,219,639
1,629,224,736

20
17
17

62,544,383
40,000,000
468,710,060
28,498,881
65,140,333
81,571,765

60,391,893
40,000,000
349,755,072
61,361,428
117,579,114
161,323,417

62,544,383
409,000,000
27,505,043
11,429,159
4,054,609

60,391,893
798,500,000
26,999,472
10,156,766
49,006,552

9

1,475,814,759

148,277,429

1,333,194,766

3,503,745

27,145,432,016

20,902,012,749

7,226,829,355

6,057,894,265

1,614,424,783
24,956,101,355
2,449,819,762
2,178,175,699
193,824,053
100,182,251
154,821,932
338,191,602

9,227,931,624
21,777,248,027
2,509,437,684
2,108,141,253
279,608,990
95,371,958
157,880,953
349,859,825

267,897,485
12,013,974,422
2,449,819,762
65,784,940
21,932,799
122,753,851

1,470,281,115
8,759,538,960
2,509,437,684
169,109,891
19,660,867
136,226,605

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

31,985,541,437

36,505,480,314

14,942,163,259

13,064,255,122

รวมหนีส้ ิน

59,130,973,453

57,407,493,063

22,168,992,614

19,122,149,387

17
19

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะยาว
หุ้นกู้
เงินรับจากการขายที่ยงั ไม่รับรู้รายได้
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจาจากสัญญาเช่าระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค่าเช่าและค่าสิ ทธิ รอตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

17
19
20

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
3

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ปรับปรุ งใหม่
หมำยเหตุ
บำท
บำท
บำท
บำท
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ จานวน 15,677,730,186 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ ้นละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ จานวน 14,322,430,077 หุ ้น
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้ว หุ้นละ 0.10 บาท
หุ้นสามัญ จานวน 14,322,341,668 หุ ้น
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้ว หุ้นละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการแลกหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

21

1,567,773,019

1,567,773,019

1,432,243,008

1,567,773,019

1,567,773,019

1,432,243,008

12,391,308,628
803,347,637
172,861,100

1,432,234,167
12,390,954,530
803,407,236
172,861,100

12,391,308,628
803,347,637
202,175,962

1,432,234,167
12,390,954,530
803,407,236
202,175,962

127,150,000
4,082,285,704
123,432,623

97,000,000
3,658,019,623
101,290,623

127,150,000
1,918,605,314
186,883,998

97,000,000
2,109,361,231
105,822,350

รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

19,132,628,700
638,174,504

18,655,767,279
3,002,963,392

17,061,714,547
-

17,140,955,476
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

19,770,803,204

21,658,730,671

17,061,714,547

17,140,955,476

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

78,901,776,657
-

79,066,223,734
-

39,230,707,161
-

36,263,104,863
-

22

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
4

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริ การ
ต้นทุนจากการขายอสังหาริ มทรัพย์

908,689,687
460,588,482
(429,542,738)
(344,131,810)

994,047,872
374,478,956
(390,498,475)
(262,478,642)

175,725,078
(81,255,097)
-

187,692,424
16,836,593
(78,915,139)
(16,474,730)

กำไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า

595,603,621
123,495,999
(26,515,150)
(235,268,427)
(616,888,219)
491,315,390

715,549,711
252,726,155
(31,140,795)
(294,491,610)
(730,050,399)
402,241,965

94,469,981
90,728,712
(76,238,972)
(217,966,097)
-

109,139,148
77,491,522
(159,135,116)
(276,511,761)
-

331,743,214
17,339,694

314,835,027
(14,181,169)

(109,006,376)
47,886,238

(249,016,207)
(2,084,510)

349,082,908

300,653,858

(61,120,138)

(251,100,717)

(82,440,780)

142,653,424

(82,545,555)

141,701,926

27,666,075

298,620

-

-

16,488,156

(28,371,139)

16,509,111

(28,340,385)

(38,286,549)

114,580,905

(66,036,444)

113,361,541

กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุ ทธิจำกภำษี

(38,286,549)

114,580,905

(66,036,444)

113,361,541

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

310,796,359

415,234,763

(127,156,582)

(137,739,176)

กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการ
ใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

23

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
5

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

334,491,326
14,591,582

226,080,620
74,573,238

(61,120,138)
-

(251,100,717)
-

กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด

349,082,908

300,653,858

(61,120,138)

(251,100,717)

กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

296,204,777
14,591,582

340,661,525
74,573,238

(127,156,582)
-

(137,739,176)
-

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

310,796,359

415,234,763

(127,156,582)

(137,739,176)

0.0234

0.0172

(0.0043)

(0.0191)

0.0234

0.0171

(0.0043)

(0.0190)

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นส่ วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
6

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริ การ
ต้นทุนจากการขายอสังหาริ มทรัพย์
กำไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการ
ใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุ ทธิจำกภำษี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

11, 13
23

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

1,717,513,967
822,110,607
(843,030,137)
(608,520,545)

1,261,523,327
533,534,131
(532,563,310)
(372,560,879)

339,259,785
(156,301,390)
-

343,073,393
16,836,593
(154,829,444)
(16,474,730)

1,088,073,892
227,097,346
(67,168,047)
(474,794,016)
(1,227,430,468)
940,830,874

889,933,269
298,389,133
(40,951,919)
(367,300,940)
(934,772,664)
477,836,816

182,958,395
144,503,458
(156,726,679)
(410,356,757)
-

188,605,812
117,569,858
(198,495,209)
(432,695,947)
-

486,609,581
25,364,233

323,133,695
(19,403,629)

(239,621,583)
79,015,666

(325,015,486)
(5,307,821)

511,973,814

303,730,066

(160,605,917)

(330,323,307)

98,646,684

170,635,368

99,955,959

169,089,895

(6,832,676)

298,620

-

-

(18,632,124)

(33,869,365)

(18,894,311)

(33,817,979)

73,181,884

137,064,623

81,061,648

135,271,916

73,181,884

137,064,623

81,061,648

135,271,916

585,155,698

440,794,689

(79,544,269)

(195,051,391)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
7

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

454,416,081
57,557,733

221,533,185
82,196,881

(160,605,917)
-

(330,323,307)
-

กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด

511,973,814

303,730,066

(160,605,917)

(330,323,307)

กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

527,597,965
57,557,733

358,597,808
82,196,881

(79,544,269)
-

(195,051,391)
-

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

585,155,698

440,794,689

(79,544,269)

(195,051,391)

0.0317

0.0187

(0.0112)

(0.0279)

0.0317

0.0187

(0.0112)

(0.0279)

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นส่ วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
8

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ ว
หมำยเหตุ
บำท

ใบสำคัญ
ส่ วนเกินมูลค่ ำ แสดงสิทธิ
ส่ วนเกินทุน
หุ้นสำมัญ ซื้อหุ้นสำมัญ จำกกำรแลกหุ้น
บำท
บำท
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขำดทุนจำก
กำร
กำไรสะสม
กำรประมำณ
เปลีย่ นแปลง
จัดสรรแล้ ว กำรตำมหลัก
ส่ วนได้เสี ย
ทุนสำรองตำม
เงินลงทุน กำรแปลงค่ ำ
คณิตศำสตร์ ของบริษทั ใหญ่
กฎหมำย ยังไม่ ได้จัดสรร
เผื่ อขำย
งบกำรเงิน
ประกันภัย
ในบริษทั ย่ อย
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น
บริษทั ใหญ่
บำท

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่ มอี ำนำจ
ควบคุม
บำท

รวม
บำท

963,891,769
350,506,097
-

1,548,743,732
7,781,331,532 803,407,236
-

172,861,100
-

90,000,000
7,000,000
-

1,711,289,570 (6,714,728)
(7,000,000)
221,533,185 136,766,003

298,620

-

-

4,480,071,443
8,935,244,865
358,597,808

- 4,480,071,443
3,095,822,379 12,031,067,244
(1,222)
(1,222)
82,196,881
440,794,689

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2558

1,314,397,866

9,330,075,264 803,407,236

172,861,100

97,000,000

1,925,822,755 130,051,275

298,620

-

- 13,773,914,116

3,178,018,038 16,951,932,154

ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด พ.ศ. 2559
การเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
สารองตามกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่ายจากบริ ษทั ย่อยแก่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
สาหรับงวด

1,432,234,167

12,390,954,530 803,407,236

172,861,100

97,000,000

3,658,019,623 111,413,978

(5,735,832)

(4,387,523)

- 18,655,767,279

3,002,963,392 21,658,730,671

ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด พ.ศ. 2558
การเพิ่มทุน
สารองตามกฎหมาย
การลดลงของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2559

21, 22

8,841
-

354,098
-

(59,599)
-

-

30,150,000

(30,150,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(51,039,884)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(54,772,523)

(54,772,523)

-

-

-

-

-

454,416,081

80,014,560

(6,832,676)

-

-

527,597,965

57,557,733

585,155,698

12,391,308,628 803,347,637

172,861,100

127,150,000

4,082,285,704 191,428,538 (12,568,508)

(4,387,523)

1,432,243,008

303,340
-

-

303,340
-

(51,039,884) (2,367,574,098) (2,418,613,982)

(51,039,884) 19,132,628,700

638,174,504 19,770,803,204

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
9

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขำดทุนจำก
กำไรสะสม
กำรประมำณ
จัดสรรแล้ ว กำรตำมหลัก
ทุนสำรองตำม
เงินลงทุน
คณิตศำสตร์
กฎหมำย ยังไม่ ได้จัดสรร
เผื่อขำย
ประกันภัย
บำท
บำท
บำท
บำท

ทุนทีอ่ อกและ
ชำระแล้ ว
บำท

ส่ วนเกินมูลค่ ำ
หุ้นสำมัญ
บำท

ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
ซื้อหุ้นสำมัญ
บำท

963,891,769
350,506,097
-

803,407,236
-

1,548,743,732
7,781,331,532
-

202,175,962
-

90,000,000
7,000,000
-

1,513,414,778
(7,000,000)
(330,323,307)

(7,060,791)
135,271,916

-

4,311,165,450
8,935,244,865
(195,051,391)

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2558

1,314,397,866

803,407,236

9,330,075,264

202,175,962

97,000,000

1,176,091,471

128,211,125

-

13,051,358,924

ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด พ.ศ. 2559
การเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

1,432,234,167

12,390,954,530

803,407,236

202,175,962

97,000,000

2,109,361,231

110,209,873

(4,387,523)

17,140,955,476

8,841
-

354,098
-

(59,599)
-

-

30,150,000
-

(30,150,000)
(160,605,917)

81,061,648

-

303,340
(79,544,269)

1,432,243,008

12,391,308,628

803,347,637

202,175,962

127,150,000

1,918,605,314

191,271,521

(4,387,523)

17,061,714,547

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด พ.ศ. 2558
การเพิ่มทุน
สารองตามกฎหมาย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2559

21, 22

ส่ วนเกินทุน
จำกกำรแลกหุ้น
บำท

รวม
บำท

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
10

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
กลับรายการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการจาหน่ายส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ตัดจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ตัดจาหน่ายสิ ทธิในการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตัดบัญชีรายได้จากสัญญาเช่าดาเนินงาน
ประมาณการหนี้ สินจากการค้ าประกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ตัดบัญชีรายได้ค่าเช่าและค่าสิ ทธิ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินรับจากการขายที่ยงั ไม่รับรู ้ รายได้
รายได้รับล่วงหน้า
จ่ายหนี้ สินจากการค้าประกัน
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจาจากสัญญาเช่าระยะยาว
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น

486,609,581

323,133,695

(239,621,583)

(325,015,486)

(1,685,247)
282,866,503
21,974,917
2,119,164
(12,345,691)
(3,644,119)
-

(8,418,968)
188,059,705
6,028,450
143,207,096
(14,250,050)
(96,482,775)
-

113,785,474
1,061,815
(2,578,876)
(3,644,119)
(10,492,404)

(7,404,359)
103,369,895
1,954,471
(14,248,539)
-

(593,422)
6,917,340
(15,952,752)
34,847,329
7,807,931
(3,059,021)
(53,734,620)
(79,661,385)
1,227,430,468
(940,830,874)

(23,664,860)
(4,945,848)
597,032
(42,370,254)
(1,154,218)
3,785,889
(1,480,555)
(63,679,748)
(63,023,017)
934,772,664
(477,836,816)

(479,964)
(14,014,872)
23,699,860
2,271,932
(13,398,708)
(81,809,844)
410,356,757
-

(361,863)
(25,293,889)
1,105,317
(1,341,145)
(60,471,154)
432,695,947
-

(199,296,169)
(180,362,956)
(191,640,060)
889,106
(167,598,792)
(57,465,432)
118,954,988
(87,286,110)
(79,751,653)
33,406,354
(2,997,638)
(3,247,299)

(112,903,563)
(942,585,929)
(3,023,762)
(12,052,234)
14,661,738
(9,055,593)
624,314,521
(24,882,456)
(16,942,811)
57,285,034
12,777,378

50,958,774
636,040
(1,119,548)
(11,245,223)
(57,465,432)
505,571
(22,427,467)
(44,951,943)
18,020,031
(5,051,828)

6,011,533
1,604,487
(13,395,032)
(113,489,099)
(9,055,593)
(7,987,383)
(1,923,682)
25,817,480
613,249

142,670,441

389,869,745

112,994,443

(6,814,845)

15, 16

11, 13

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

20

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

11

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน (ต่อ)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปันผลรับจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ภาษีเงินได้รับคืน
ภาษีเงินได้จ่าย

51,909,749
(1,312,102,425)
747,424,827
202,276
(248,151,124)

60,544,337
(487,451,587)
449,824,624
(63,203,193)

338,560
(421,880,175)
59,610,510
(13,575,713)

1,360,452
(234,580,785)
60,471,154
(15,315,108)

(618,046,256)

349,583,926

(262,512,375)

(194,879,132)

(2,998,000,000)
4,067,395,150
(10,000,000)

(3,015,000,000)
1,607,100,000
-

(2,938,000,000)
2,524,352,000
(1,788,726,544)

1,607,000,000
(46,000,000)

1,884,364
24,673,361
217,591,663
(125,050,000)
36,720,000
(21,250,000)
(1,336,236,845)
(12,623,583)
(165,839,083)
942,092
20,050,875
-

12,900,000
(46,691,520)
(36,662,487,169)
2,818,619,734
(249,662,425)
(1,003,535,357)
(5,873,422)
50,336,594
(106,705,981)
107,500,000
(78,691,190)
(306,243)

1,069,217,444
1,948,650
24,673,361
217,591,663
(2,418,835,345)
324,618
(21,250,000)
56,555,012
(710,417,227)
(12,623,583)
(1,268,628)
696,261
22,199,334
-

12,900,000
(20,000,000,000)
(249,662,425)
(702,527,369)
(5,873,422)
(1,893,254)
16,836,594
(78,691,190)
-

(299,742,006)

(36,572,496,979)

(3,973,562,984)

(19,447,911,066)

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายให้กูร้ ะยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากการให้กูร้ ะยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันลดลง
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
เงินปันผลรับจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเข้ากองทุนจม

10
11

12
13

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
12

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะสั้น
เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ ะยะสั้น

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

14,488,612,908
(13,838,612,908)

790,000,000
-

1,074,000,000
(774,000,000)

790,000,000
-

เงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

1,035,000,000

76,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ ะยะสั้นจากกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะยาว
เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ ะยะยาว
เงินสดรับจากหุ้นกู้
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายในการเปลี่ ยนแปลงส่วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย
เงินสดจ่ายส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

2,718,613,900
(5,517,860,320)
4,460,000,000
(8,468,558)
836

31,616,694,846
(1,073,503,422)
(1,500,000,000)
8,935,244,865

(1,424,500,000)
2,718,613,900
(3,695,832,700)
4,460,000,000
(8,468,558)
836

(247,000,000)
10,958,947,383
(1,073,500,000)
8,935,244,865

(2,418,613,982)
(17,653,628)
-

(4,535,371)
(1,222)

-

-

(133,981,752)

38,763,899,696

3,384,813,478

19,439,692,248

(1,051,770,014)
2,554,719,161

2,540,986,643
370,937,609

(851,261,881)
993,969,947

(203,097,950)
330,693,850

(13,611,014)

(106,694)

-

-

1,489,338,133

2,911,817,558

142,708,066

127,595,900

17
19
19

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสิ้นงวด
รำยกำรที่มใิ ช่ เงินสด
รายการที่มิใช่เงินสดที่สาคัญสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน ได้แก่

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
เจ้าหนี้ จากการซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เจ้าหนี้ จากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้ จากการลดทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

502,399,908
17,104,378

1,025,080,237
-

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
285,859,478
-

930,325,133
373,967
-

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
13

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ โดยมีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 1121 หมู่ที่ 3 ถนน เทพำรักษ์ ตำบลเทพำรักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ำ ‘กลุ่มบริ ษทั ’
ข้อมู ล ทำงกำรเงิ นรวมระหว่ำงกำลและข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะบริ ษทั ระหว่ำงกำลได้รับ กำรอนุ มตั ิ จ ำกคณะกรรมกำรบริ ษ ัท เมื่ อวัน ที่
11 สิ งหำคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ระหว่ำงกำลที่นำเสนอนี้ได้มีกำรสอบทำนแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

นโยบำยกำรบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงิน
ข้อมู ลทำงกำรเงิ นรวมระหว่ำงกำลและข้อมู ลทำงกำรเงิ นเฉพำะบริ ษทั ระหว่ำงกำลได้จดั ท ำขึ้ น ตำมหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
ในประเทศไทยภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมำยถึ งมำตรฐำนกำรบัญชี ที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 ข้อมูลทำงกำรเงินหลัก (คื อ งบแสดงฐำนะกำรเงิ น งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
และงบกระแสเงินสด) ได้จดั ทำให้เป็ นรู ปแบบที่สมบูรณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ส่ วนหมำยเหตุ
ประกอบข้อมูลทำงกำรเงินจัดทำเป็ นแบบย่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง งบกำรเงิน
ระหว่ำงกำล และได้เพิ่ ม หมำยเหตุ ป ระกอบข้อ มูล ทำงกำรเงิ น ตำมข้อ ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบั งบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลที่เป็ นภำษำไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
นโยบำยกำรบัญ ชี ที่ ใ ช้ในกำรจัด ทำข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น ระหว่ำงกำลเป็ นนโยบำยเดี ยวกัน กับ นโยบำยกำรบัญ ชี ที่ ใ ช้ ในกำรจัด ท ำ
งบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ยกเว้นเรื่ องที่อธิบำยในหมำยเหตุ 3
รำยจ่ ำยที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ นครั้ งครำวในระหว่ ำงงวดบัญ ชี จ ะแสดงเป็ นค่ ำใช้ จ่ ำยหรื อ ค่ ำใช้ จ่ ำยรอกำรตัด บัญ ชี โดยใช้ เกณฑ์ เดี ย วกับ
กำรแสดงรำยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี ณ วันสิ้ นปี บัญชี
ภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลตั้งค้ำงจ่ำยไว้โดยใช้อตั รำภำษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกำไรรวมทั้งปี ที่คำดว่ำจะได้

2.2

กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมที่เกีย่ วข้ อง
กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ตำมที่เปิ ดเผยใน
งบกำรเงินของสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 โดยกำรปฏิ บตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ ำวไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อข้อมูลทำงกำรเงินที่นำเสนอ

14

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
3

กำรรวมธุรกิจ
เมื่อวันที่ 17 มีนำคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้ซ้ือหุ ้นของบริ ษทั เหมรำชพัฒนำที่ดิน จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ในสัดส่ วนร้อยละ 92.88
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 กำรบันทึ กบัญชี เริ่ มแรกส ำหรั บ กำรรวมธุ รกิ จไม่ เสร็ จสมบู รณ์ กลุ่ มบริ ษ ัทประมำณกำรมู ลค่ ำของรำยกำร
ซึ่งข้อมูลทำงบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรำยงำนในงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริ ษทั ได้รับข้อมูลซึ่ งเกี่ ยวข้องกับข้อเท็จจริ งและสถำนกำรณ์ แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ และปรับปรุ งกำรรับรู้สินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันที่ซ้ื อ ดังนี้
ยอดตำมที่
รำยงำนไว้ เดิม
บำท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
สิ นค้ำคงเหลือ
ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ให้เช่ำสุทธิ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
ส่วนของหุ้นกูร้ ะยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี - สุทธิ
ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว - สุทธิ
หุ้นกู้ - สุทธิ
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้ สินจำกกำรค้ำประกันรำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำสิ ทธิรอตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่สำมำรถระบุได้ - สุทธิ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ค่ำควำมนิ ยม
สิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย

3,901,207,676
134,447,631
1,428,777,959
7,920,000
15,876,204,015
42,242,743
580,626
8,334,087,200
321,891,412
5,199,791,195
10,020,523,555
134,573,545
3,633,306,731
253,297,577
(2,053,890,902)
(108,695,722)
(1,510,114,815)
(63,532,421)
(192,415,063)
(1,349,035,100)
(14,727,679,520)
(2,163,950,618)
(67,809,656)
(187,170,196)
(191,792,815)
(348,842,505)
26,323,922,532
(3,095,822,379)
17,335,594,692
40,563,694,845

ปรับปรุ ง
บำท

ยอดที่
ปรับปรุ งใหม่
บำท

3,901,207,676
134,447,631
1,428,777,959
7,920,000
- 15,876,204,015
42,242,743
580,626
(268,308,500)
8,065,778,700
321,891,412
5,199,791,195
- 10,020,523,555
134,573,545
3,633,306,731
253,297,577
- (2,053,890,902)
(108,695,722)
- (1,510,114,815)
(63,532,421)
(192,415,063)
- (1,349,035,100)
- (14,727,679,520)
28,857,540 (2,135,093,078)
(67,809,656)
(187,170,196)
(191,792,815)
(348,842,505)
(239,450,960) 26,084,471,572
- (3,095,822,379)
239,450,960 17,575,045,652
- 40,563,694,845
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
3

กำรรวมธุรกิจ (ต่อ)
กำรปั นส่ วนค่ำควำมนิ ยมปรับปรุ งใหม่ ดังนี้

Synergy
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
ธุรกิจพลังงำน
ธุรกิจน้ ำ

4

ยอดตำมที่
รำยงำนไว้ เดิม
บำท

ปรับปรุ ง
บำท

ยอดที่
ปรับปรุ งใหม่
บำท

4,245,408,918
9,942,006,923
1,922,756,693
1,225,422,158
17,335,594,692

239,450,960
239,450,960

4,245,408,918
9,942,006,923
2,162,207,653
1,225,422,158
17,575,045,652

กำรประมำณกำร
ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อกำรนำนโยบำยกำรบัญชี
มำใช้ และจำนวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร
ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ ริ หำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนยั สำคัญในกำรนำนโยบำยกำรบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั และแหล่งที่มำของ
ข้อมูลที่สำคัญของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มีอยูม่ ำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

5

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั รำยงำนส่ วนงำนดำเนิ นงำนในลักษณะเดี ยวกับรำยงำนภำยในที่ นำเสนอให้ผูม้ ี อำนำจตัดสิ น ใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำน ผูม้ ี อำนำจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนหมำยถึ งบุคคลที่ มีหน้ำที่ ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ งำนของส่ วนงำนดำเนิ นงำน
ซึ่งพิจำรณำว่ำคือ คณะกรรมกำรบริ หำรที่ทำกำรตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
ปั จจัยที่ ใช้ในกำรกำหนดส่ วนงำนที่ รำยงำน ได้แก่ ประเภทของผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร และเขตภูมิศำสตร์ โดยแยกเป็ นสี่ ส่วนงำนที่ รำยงำน
ได้แก่ (1) ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ (2) ธุรกิจพลังงำน (3) ธุรกิจอื่นๆ ในประเทศ และ (4) บริ ษทั โฮลดิ้งในต่ำงประเทศ
คณะกรรมกำรบริ หำรได้ประเมินผลกำรปฏิบตั ิกำรของส่ วนงำนดำเนิ นงำนโดยวัดมูลค่ำของผลกำรดำเนิ นงำนตำมส่ วนงำน รำยได้ทำงกำรเงิน
และต้นทุนทำงกำรเงินจะไม่ถูกจัดสรรไปยังส่ วนงำนดำเนิ นงำน เพรำะฝ่ ำยบริ หำรกำรเงินส่ วนกลำงทำหน้ำที่บริ หำรจัดกำรเกี่ ยวกับกำรเงิ น
ของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั มีรำยได้ระหว่ำงส่ วนงำนนั้นมีกำรต่อรองรำคำกันเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ ยวข้องกัน รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกที่รำยงำนแก่
คณะกรรมกำรนั้นวัดมูลค่ำลักษณะเดียวกันกับมูลค่ำในงบกำไรขำดทุน

16

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
5

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน (ต่อ)
ข้อมูลรำยได้และกำไรตำมส่ วนงำนสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน มีดงั นี้
พ.ศ. 2559
ในประเทศ

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
กำไร(ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน
รำยได้อื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และกิจกำรร่ วมค้ำ
ภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด
กำไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อำนำจควบคุม
กำไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

พ.ศ. 2558
ต่ ำงประเทศ

ในประเทศ

ธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์
บำท

ธุรกิจพลังงำน
บำท

ธุรกิจอื่น ๆ
บำท

บริษทั โฮลดิง้
บำท

1,018,810,400
822,110,607
1,840,921,007

-

698,703,567
698,703,567

-

28,506,873
196,219,951
(1,227,421,146)

(17,050,051)
26,505,576
-

534,783,154
4,369,897
(9,322)

22,537,689
53,175,706
(926,980,927)

918,293,185
(3,193,392)
924,555,318

(23,383,253)
515,760,476

ธุรกิจ
รวม อสังหำริมทรัพย์
บำท
บำท

ต่ ำงประเทศ

ธุรกิจพลังงำน
บำท

ธุรกิจอื่น ๆ
บำท

บริษทั โฮลดิง้
บำท

รวม
บำท

1,717,513,967
822,110,607
2,539,624,574

944,471,968
533,534,131
1,478,006,099

-

317,051,359
317,051,359

-

1,261,523,327
533,534,131
1,795,057,458

(128,147)
546,111,829
1,922
227,097,346
- (1,227,430,468)

233,715,311
47,952,808
(934,756, 008)

(540,984)
9,542
-

248,997,973
517,779
(7,656)

(491,890)
249,909,004
-

481,680,410
298,389,133
(934,772,664)

21,265,196
(2,860,764)
(634,692,457)

456,571,620
(662,196)
455,377,982

(15,880,669)
233,627,427

249,417,114

477,836,816
(19,403,629)
303,730,066

(1,234,828)
(1,361,053)

940,830,874
25,364,233
511,973,814
(57,557,733)
454,416,081

(82,196,881)
221,533,185
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
5

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน (ต่อ)
ข้อมูลสิ นทรัพย์และหนี้สินตำมส่ วนงำน มีดงั นี้
วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
ในประเทศ
อสังหำริมทรัพย์
บำท

ต่ ำงประเทศ

ธุรกิจพลังงำน
บำท

ธุรกิจอื่น ๆ
บำท

สิ นทรัพย์ตำมส่วนงำน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

48,094,215,119 13,106,682,747

8,895,925,978

หนี้สินตำมส่วนงำน
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมหนี้สิน

29,646,357,611

191,585,739

1,327,790,029

215,494,891

-

70,522,183

ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยตำมส่ วนงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำที่ไม่ได้ปันส่ วน
ค่ำตัดจำหน่ำยที่ไม่ได้ปันส่ วน
รวมค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 (ปรับปรุ งใหม่ )
ในประเทศ

บริษทั โฮลดิง้
บำท

ธุรกิจ
รวม อสังหำริมทรัพย์
บำท
บำท

ต่ ำงประเทศ

ธุรกิจพลังงำน
บำท

ธุรกิจอื่น ๆ
บำท

8,832,990 70,105,656,834 50,446,765,798 10,672,874,861
8,796,119,823
78,901,776,657

8,568,207,696

11,013,638 69,698,861,993
9,367,361,741
79,066,223,734

187,537,577

1,340,616,255

63,183 28,533,261,247
28,874,231,816
57,407,493,063

-

134,333,334

67,412 31,165,800,791 27,005,044,232
27,965,172,662
59,130,973,453
-

286,017,074
5,681,498
13,142,848
304,841,420

332,248,376

บริษทั โฮลดิง้
บำท

-

รวม
บำท

466,581,710
38,304,378
9,987,371
514,873,459
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
6

มูลค่ำยุติธรรม
กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม
ตำรำงต่อไปนี้ แสดงถึ งเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดับ ข้อมู ล
สำมำรถแสดงได้ดงั นี้





รำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่ำงเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
ข้อมูล อื่ น นอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่ สำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แ ก่ ข้อมูล รำคำตลำด) หรื อโดยอ้อม
(ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมำจำกรำคำตลำด) สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
ข้อมูลสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่ งไม่ได้อำ้ งอิงจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559

ข้ อมูลระดับที่ 1
บำท
สินทรัพย์
เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินลงทุนเผื่อขำย

457,545,827
2,890,420,816
3,347,966,643

ข้ อมูลระดับที่ 1
บำท
สินทรัพย์
เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินลงทุนเผื่อขำย

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
บำท
บำท
-

รวม
บำท

-

457,545,827
2,890,420,816
3,347,966,643

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
บำท
บำท

รวม
บำท

434,091,600
2,889,857,768
3,323,949,368

-

-

434,091,600
2,889,857,768
3,323,949,368

ไม่มีรำยกำรโอนระหว่ำงระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรมในระหว่ำงงวด
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
7

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ลูกหนี้ กำรค้ำ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 24.2)
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
รำยได้คำ้ งรับ
เงินมัดจำ
อื่นๆ

417,668,808
(21,316,658)
396,352,150
1,405,179
49,887,034
14,963,665
23,426,754
62,601,831
548,636,613

236,576,273
(23,001,905)
213,574,368
4,228,098
30,047,059
44,670,980
24,353,704
28,956,117
345,830,326

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
28,726,124
28,726,124
13,060,148
5,800,310
3,246,252
23,426,754
2,338,059
76,597,647

32,566,563
32,566,563
42,517,587
5,841,565
4,881,062
24,353,704
4,335,792
114,496,273

ลูกหนี้ กำรค้ำสำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

344,652,010

192,042,058

9,151,782

11,106,893

34,327,129
2,057,680
15,294,718
21,337,271
417,668,808
(21,316,658)
396,352,150

21,532,312
963,313
3,660,455
18,378,135
236,576,273
(23,001,905)
213,574,368

2,201,331
1,325,786
14,043,525
2,003,700
28,726,124
28,726,124

6,392,558
9,771,795
4,509,797
785,520
32,566,563
32,566,563

ลูกหนี้ กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

1,405,179

4,228,098

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
13,060,148

42,517,587
20

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
8

ต้ นทุนกำรพัฒนำอสั งหำริมทรัพย์
รำยกำรเคลื่อนไหวของต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงิน ข้ อมูลทำงกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษทั
บำท
บำท
ยอดต้นงวด
เพิ่มขึ้น
โอนไปอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 15)
รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำย
ยอดสิ้นงวด

15,425,268,393
780,676,668
(118,714,495)
(599,255,803)
15,487,974,763

-

ที่ดินบำงส่วนได้นำไปวำงเป็ นหลักประกันเงินกู้ (หมำยเหตุ 17)
9

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่ มบริ ษทั ได้อนุ มตั ิกำรขำยสิ นทรั พย์และหนี้ สินจำนวน 3 โครงกำร (31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 : 2 โครงกำร) ซึ่ งได้แสดงไว้เป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถือไว้เพื่อขำย
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่ มบริ ษทั ได้อนุ มตั ิกำรขำยสิ นทรั พย์และหนี้ สินจำนวน 2 โครงกำร (31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 : 1 โครงกำร) ซึ่ งได้แสดงไว้เป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถือไว้เพื่อขำย
กำรวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์และหนี้สินของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย ใช้มูลค่ำที่ต่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกบั มูลค่ำยุติธรรมหัก
ต้นทุนในกำรขำย นับแต่วนั ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย

21

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
9

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย (ต่อ)
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่สำคัญของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยมีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
สินทรัพย์ ของกลุ่มสิ นทรั พย์ ที่ยกเลิกที่จัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขำย
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
สิ ทธิ กำรเช่ำ
รำยได้จำกสัญญำเช่ำดำเนินงำนรอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนีส้ ินที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทที่ถือไว้
เพื่อขำย
เงินกูร้ ะยะยำว
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
เงินมัดจำจำกสัญญำเช่ำระยะยำว
ค่ำใช้จ่ำยจำกสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนรอตัดบัญชี

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

6,705,925,617
18,589,909
50,870,240
33,250,301
8,885,193
6,817,521,260

3,978,594,066
7,537,385
594,000
3,986,725,451

2,881,570,503
18,589,909
50,870,240
25,712,916
8,885,193
2,985,628,761

154,238,952
594,000
154,832,952

1,199,768,700
156,413
267,468,720
8,420,926
1,475,814,759

148,277,429
148,277,429

1,199,768,700
156,413
124,848,727
8,420,926
1,333,194,766

3,503,745
3,503,745

ในระหว่ำงงวด บริ ษทั เลิกจัดประเภทสิ นทรัพย์และหนี้ สินจำนวน 1 โครงกำรเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย เนื่ องจำกมีควำมไม่แน่นอนเกิ ดขึ้น
ในภำยหลังที่ผซู้ ้ื ออำจไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้เดิมได้ ทำให้ผบู้ ริ หำรตัดสิ นใจเลิกแผนกำรขำยดังกล่ำว
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยจำนวน 1,832 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 : ไม่มี) ได้นำไปวำงเป็ น
หลักประกันเงินกู้ (หมำยเหตุ 17)
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
10

เงินลงทุนเผื่อขำย
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนเผื่อขำยระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงิน ข้ อมูลทำงกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษทั
บำท
บำท
ยอดต้นงวด
ซื้อหลักทรัพย์
กำรลดทุนของหลักทรัพย์
กำรจำหน่ำยหลักทรัพย์
ปรับปรุ งมูลค่ำของหลักทรัพย์จำกกำรควบกิจกำร
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม

2,286,296,330
743,449,220
(24,673,361)
(213,947,545)
14
99,296,158
2,890,420,816

ยอดสิ้นงวด
11

2,285,800,350
743,449,220
(24,673,361)
(213,947,545)
99,229,104
2,889,857,768

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จำกัด
บริ ษทั ห้วยเหำะไทย จำกัด
กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิกำรเช่ำเหมรำช
อินดัสเตรี ยล
บริ ษทั โรงไฟฟ้ำห้วยเหำะ จำกัด

บริ ษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
บริ ษทั กัลฟ์ โซล่ำร์ จำกัด
บริ ษทั บ่อวินคลีน อินเนอร์จี จำกัด
บริ ษทั กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
บริ ษทั กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
บริ ษทั กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
บริ ษทั กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
บริ ษทั กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
บริ ษทั โกลว์ เหมรำช วินด์ จำกัด

สั ดส่ วนของหุ้นสำมัญ
สั ดส่ วนของหุ้นสำมัญ
ที่ถือโดยบริษทั
ที่ถือโดยกลุ่มบริษทั
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
สถำนที่ประกอบ
ธุรกิจและประเทศที่ 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
จดทะเบียนจัดตั้ง
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
ไทย
ไทย

-

-

35
51

35
51

ไทย
สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตย
ประชำชนลำว
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

-

-

23
13

23
13

-

-

25
25
25
25
25
25
25
25
-

25
25
25
25
25
25
25
25
51
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
11

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงิน ข้ อมูลทำงกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษทั
บำท
บำท
ยอดต้นงวด
ปรับปรุ งรำยกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุ 3)
ยอดต้นงวด (ปรับปรุ งใหม่)
ลงทุนเพิ่ม
กำรลดทุนของบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งกำไร
เงินปันผล
จัดประเภทใหม่ไปส่ วนได้เสี ยในกำรร่ วมค้ำ (หมำยเหตุ 13)
ยอดสิ้นงวด

9,352,156,439
(268,308,500)
9,083,847,939
125,050,000
(53,824,378)
953,432,221
(687,814,317)
(553,245)
9,420,138,220

-

ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ร่ วมจำนวน 3 แห่ งออกหุ ้ นสำมัญเพิ่ มขึ้ น กลุ่ มบริ ษทั ซื้ อหุ ้ นสำมัญที่ เพิ่ มขึ้ นตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ ้ นเดิ มและบริ ษทั ร่ วม
แห่งหนึ่งลดมูลค่ำหุ้นสำมัญลง กลุ่มบริ ษทั ได้รับกำรคืนทุนตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้นเดิม
ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงกำรจัดประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั โกลว์ เหมรำช วินด์ จำกัด จำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นส่ วนได้เสี ย
ในกำรร่ วมค้ำ เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั มีอำนำจควบคุมร่ วมในบริ ษทั ดังกล่ำว
หุ้ นสำมัญของบริ ษทั เก็ คโค่ -วัน จำกัด จำนวน 406.84 ล้ำนหุ้ น (31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 : 406.84 ล้ำนหุ้ น) ได้น ำไปวำงเป็ นหลักประกันเงิ นกู้
(หมำยเหตุ 17)

24

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

บริษทั ย่อย
บริ ษทั แวร์ เฮำส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จำกัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้นท์
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ (อินเตอร์ เนชัน่ แนล) จำกัด

สัดส่ วนของหุ้นสำมัญที่ถือ สั ดส่ วนของหุ้นสำมัญ
โดยบริษทั
ที่ถือโดยกลุ่มบริษทั
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
สถำนที่ประกอบ
ธุรกิจและประเทศ 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
ที่จดทะเบียนจัดตั้ง พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

ไทย
ไทย
ไทย
สำธำรณรัฐ
มอริ เชียส
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ (ฮ่องกง) จำกัด
ฮ่องกง
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ไทย
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิ ท โฮลดิ้ง จำกัด
ไทย
PT WHA International Indonesia
อินโดนีเซีย
บริ ษทั เหมรำชพัฒนำที่ดิน จำกัด (มหำชน)
ไทย
บริ ษทั อีสเทิร์นอินดัสเตรี ยลเอสเตท จำกัด
ไทย
บริ ษทั อีสเทิร์น ซี บอร์ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
ไทย
บริ ษทั เหมรำช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรี ยลเอสเตท จำกัด
ไทย
บริ ษทั เหมรำช สระบุรี ที่ดินอุตสำหกรรม จำกัด
ไทย
บริ ษทั อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ไทย
บริ ษทั ระยอง 2012 จำกัด
ไทย
H-International (BVI) Company Limited
British Virgin
Hemaraj International Limited
Cayman Islands
บริ ษทั เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จำกัด
ไทย
บริ ษทั เดอะพำร์ คเรสซิเดนซ์ จำกัด
ไทย
บริ ษทั เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด
ไทย
บริ ษทั เหมรำช คลีน วอเตอร์ จำกัด
ไทย
บริ ษทั เหมรำช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรี ยลเอสเตท 4 จำกัด
ไทย
บริ ษทั อีสเทิร์นซีบอร์ ด พร็ อพเพอร์ ต้ ี แอนด์ มำรี น่ำ
ไทย
เซอร์วิสเซส จำกัด
บริ ษทั เหมรำช รี ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ไทย
H-International (SG) PTE. LTD.
สิ งคโปร์
บริ ษทั เหมรำช เอ็นเนอร์ยี่ 3 จำกัด
ไทย
บริ ษทั เหมรำช ระยอง ที่ดินอุตสำหกรรม จำกัด
ไทย
บริ ษทั เหมรำช วอเตอร์ จำกัด
ไทย
บริ ษทั เหมรำช เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด
ไทย
บริ ษทั เหมรำช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด
ไทย

100
100
100
100

100
100
100
100

-

-

100
90
-

100
100
90
-

100
100
99
100
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
93
100
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

-

-

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงิน ข้ อมูลทำงกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษทั
บำท
บำท
ยอดต้นงวด
ลงทุนเพิ่ม
จำหน่ำย

-

ยอดสิ้นงวด

20,909,832,657
2,418,613,900
(324,618)
23,328,121,939

ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ ง จำกัดออกหุ ้น สำมัญเพิ่ มขึ้น บริ ษทั ซื้ อหุ ้นสำมัญที่ เพิ่ มขึ้น ทั้งหมดเพื่ อดำรงสัดส่ วน
กำรถื อหุ ้น และบริ ษทั จำหน่ำยหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (ฮ่องกง) จำกัดให้แก่บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์
จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
หุ้นสำมัญของบริ ษทั เหมรำชพัฒนำที่ ดิน จำกัด (มหำชน) บริ ษทั เหมรำช คลี น วอเตอร์ จำกัดและบริ ษทั เหมรำช เอ็นเนอร์ ยี่ 2 จำกัด ได้นำไปวำง
เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกู้ (หมำยเหตุ 17)
13

ส่ วนได้เสียในกำรร่ วมค้ำ

กิจกำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่ำร์รูฟ 1 จำกัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่ำร์รูฟ 2 จำกัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่ำร์รูฟ 3 จำกัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่ำร์รูฟ 4 จำกัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่ำร์รูฟ 5 จำกัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่ำร์รูฟ 6 จำกัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่ำร์รูฟ 8 จำกัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่ำร์รูฟ 9 จำกัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่ำร์รูฟ 10 จำกัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่ำร์รูฟ 16 จำกัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่ำร์รูฟ 17 จำกัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จำกัด
บริ ษทั เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด
บริ ษทั โกลว์ เหมรำช วินด์ จำกัด

สัดส่ วนของหุ้นสำมัญที่ถือ สั ดส่ วนของหุ้นสำมัญ
โดยบริษทั
ที่ถือโดยกลุ่มบริษทั
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
สถำนที่ประกอบ
ธุรกิจและประเทศที่ 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
จดทะเบียนจัดตั้ง
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

65
50
-

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
65
-

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
51

-
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
13

ส่ วนได้เสียในกำรร่ วมค้ำ (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของส่ วนได้เสี ยในกำรร่ วมค้ำระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงิน ข้ อมูลทำงกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษทั
บำท
บำท
ยอดต้นงวด
ลงทุนเพิ่ม
จำหน่ำย
ส่วนแบ่งขำดทุน
จัดประเภทจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (หมำยเหตุ 11)

527,151,832
21,250,000
(12,601,347)
553,245
536,353,730

ยอดสิ้นงวด

545,062,608
21,250,000
(46,062,608)
520,250,000

ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ร่ วมลงทุนในบริ ษทั เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด และจำหน่ ำยหุ้นสำมัญทั้งหมดของกิจกำรร่ วมค้ำจำนวน
11 แห่ง ให้แก่บริ ษทั เหมรำช เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั
ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริ ษทั เปลี่ ยนแปลงกำรจัดประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั โกลว์ เหมรำช วินด์ จำกัด จำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นส่ วนได้เสี ย
ในกำรร่ วมค้ำ เนื่องจำกกลุ่มบริ ษทั มีอำนำจควบคุมร่ วมในบริ ษทั ดังกล่ำว
14

เงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุ ทธิ
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยำวอื่นระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
รำคำทุน ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ ำ
บำท
บำท
ยอดต้นงวด
ตัดจำหน่ำย
ยอดสิ้นงวด

311,586,277
(6,917,340)
304,668,937

(717,000)
(717,000)

มูลค่ ำตำมบัญชี
สุ ทธิ
บำท
310,869,277
(6,917,340)
303,951,937

หุ้นสำมัญจำนวน 14.25 ล้ำนหุ้น (31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 : 14.25 ล้ำนหุ้น) ได้นำไปวำงเป็ นหลักประกันเงินกู้ (หมำยเหตุ 17)
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
15

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุ ทธิ
รำยกำรเคลื่อนไหวของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงิน ข้ อมูลทำงกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษทั
บำท
บำท
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุทธิ
เพิ่มขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
โอนจำกต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ (หมำยเหตุ 8)
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
เลิกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
รำคำตำมบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ

14,638,562,420 10,199,455,250
1,072,617,631
537,454,878
(152,165,186) (108,195,264)
6,778,338
118,714,495
(2,881,570,503) (2,881,570,503)
154,238,952
154,238,952
12,957,176,147 7,901,383,313

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจำนวน 2,221 ล้ำนบำท ได้นำไปวำงเป็ นหลักประกันเงินกู้ (หมำยเหตุ 17)
16

ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รำยกำรเคลื่อนไหวของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงิน ข้ อมูลทำงกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษทั
บำท
บำท
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุทธิ
เพิ่มขึ้น
จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำ
จัดประเภทใหม่ไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
รำคำตำมบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ

3,842,135,242
165,559,170
(348,670)
(130,701,317)
(152,480)
(18,589,909)
3,857,902,036

54,109,001
1,268,628
(216,297)
(5,590,210)
(18,589,909)
30,981,213
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
17

เงินกู้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ส่ วนของหมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูร้ ะยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูร้ ะยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 24.5)
เงินกูร้ ะยะสั้นจำกบุคคลอื่น
ส่ วนของไม่ หมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะยำว

รวมเงินกู้

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

2,339,169,205
15,413,248,472
40,000,000
17,792,417,677

1,693,186,570
11,714,085,638
40,000,000
13,447,272,208

1,991,718,544
55,790,392
409,000,000
2,456,508,936

1,693,186,570
989,219,639
798,500,000
3,480,906,209

1,614,424,783
1,614,424,783

9,227,931,624
9,227,931,624

267,897,485
267,897,485

1,470,281,115
1,470,281,115

19,406,842,460

22,675,203,832

2,724,406,421

4,951,187,324

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินกูร้ ะยะยำวระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงิน ข้ อมูลทำงกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษทั
บำท
บำท
ยอดต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ชำระคืน
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมเงินกู้
จัดประเภทเป็ นหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
ยอดสิ้นงวด

20,942,017,262
2,718,613,900
(5,494,360,320)
84,671,113
(1,223,268,700)
17,027,673,255

2,459,500,754
2,718,613,900
(3,672,332,700)
41,174,623
(1,223,268,700)
323,687,877

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
เงินกู้ระยะยำว (รวมส่ วนที่จดั ประเภทเป็ นหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นทรั พย์ที่ถือไว้เพื่อขำย) จำนวน 17,294 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 :
20,272 ล้ำนบำท) ค้ ำประกันโดยบัญชี เงินฝำกออมทรัพย์ ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ (หมำยเหตุ 8) อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย (หมำยเหตุ 9) หุ ้นสำมัญของบริ ษทั ร่ วม (หมำยเหตุ 11) หุ ้นสำมัญของบริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 12) และ
หุ้นสำมัญของบริ ษทั เกี่ยวข้องกันอื่น (หมำยเหตุ 14)

29

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
17

เงินกู้ (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
เงินกู้ระยะยำว (รวมส่ วนที่ จดั ประเภทเป็ นหนี้ สิ น ที่ เกี่ ยวข้องกับ สิ น ทรั พย์ที่ ถือไว้เพื่ อขำย) จำนวน 590 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 :
1,790 ล้ำนบำท) ค้ ำประกันโดยบัญชี เงินฝำกออมทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่ จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขำยของบริ ษทั (หมำยเหตุ 9) และหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 12)

18

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
เจ้ำหนี้ กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 24.4)
เจ้ำหนี้ อื่น
ต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์คำ้ งจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เงินปันผลค้ำงจ่ำย
เงินประกันผลงำน
อื่นๆ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2559
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558
บำท

680,447,398
10,946,588
9,209,740
1,124,740,647
749,604,759
53,671,434
164,641,775
5,509,921
2,798,772,262

1,172,301,967
11,713,302
19,552,955
1,253,667,437
747,290,749
16,552,540
102,489,091
57,497,369
3,381,065,410

151,955,139
50,756,927
9,005,937
154,057,598
133,904,339
2,642,061
502,322,001

417,162,915
44,855,478
14,431,964
219,157,582
97,974,112
3,901,396
797,483,447
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
19

หุ้นกู้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
หุ้นกูท้ ี่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
หุ้นกู้

4,371,961,896
24,956,101,355
29,328,063,251

3,174,986,778
21,777,248,027
24,952,234,805

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
2,829,270,458
12,013,974,422
14,843,244,880

1,629,224,736
8,759,538,960
10,388,763,696

รำยกำรเคลื่อนไหวของหุ้นกูร้ ะหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงิน ข้ อมูลทำงกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษทั
บำท
บำท
ยอดต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ตัดจำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้
ตัดจำหน่ำยต้นทุนทำงกำรเงินจำกกำรรวมธุรกิจ

24,952,234,805
4,451,531,442
6,571,006
(82,274,002)
29,328,063,251

ยอดสิ้นงวด
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10,388,763,696
4,451,531,442
2,949,742
14,843,244,880

เงินรับจำกกำรขำยที่ยงั ไม่ รับรู้รำยได้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
เงินรับจำกกำรขำยที่ยงั ไม่รับรู ้รำยได้ที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่ งปี
เงินรับจำกกำรขำยที่ยงั ไม่รับรู้รำยได้

62,544,383
2,449,819,762
2,512,364,145

60,391,893
2,509,437,684
2,569,829,577

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
62,544,383
2,449,819,762
2,512,364,145

60,391,893
2,509,437,684
2,569,829,577

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินรับจำกกำรขำยที่ยงั ไม่รับรู้รำยได้ระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงิน ข้ อมูลทำงกำรเงิน
รวม
เฉพำะบริษทั
บำท
บำท
ยอดต้นงวด
รับรู้รำยได้
ยอดสิ้นงวด

2,569,829,577
(57,465,432)
2,512,364,145

2,569,829,577
(57,465,432)
2,512,364,145

31

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
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ทุนเรื อนหุ้น
รำยกำรเคลื่อนไหวของทุนเรื อนหุ้นระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ทุนจดทะเบียน

ยอดต้นงวด
เพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ยอดสิ้นงวด
22

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ ว

หุ้น

บำท

หุ้น

บำท

15,677,730,186
15,677,730,186

1,567,773,019
1,567,773,019

14,322,341,668
88,409
14,322,430,077

1,432,234,167
8,841
1,432,243,008

ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
รำยกำรเคลื่อนไหวของใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุ ้นสำมัญระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้

ยอดต้นงวด
ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ยอดสิ้นงวด
23

หน่ วย

บำท

116,835,366
(8,667)
116,826,699

803,407,236
(59,599)
803,347,637

ภำษีเงินได้
ภำษี เงิ นได้ระหว่ำงกำลได้ต้ งั ค้ำงจ่ ำยโดยใช้วิธีก ำรประมำณกำรจำกฝ่ ำยบริ ห ำรโดยใช้ อตั รำภำษี เดี ยวกับ ที่ ใช้ก ับ ก ำไรรวมทั้งปี ที่ ค ำดว่ำ
จะเกิดขึ้น คือ อัตรำร้อยละ 20 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : อัตรำร้อยละ 20 ต่อปี )

24

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจกำรและบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม โดยผ่ำนกิ จกำรอื่นแห่ งหนึ่ งหรื อมำกกว่ำหนึ่ งแห่ ง โดยที่บุคคลหรื อ
กิจกำรนั้นมีอำนำจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ดำเนิ นธุรกิจกำรลงทุน
บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถื อเป็ นกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้ำของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยง
ของบริ ษทั ซึ่ งมี อิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ เหนื อกิ จกำร ผูบ้ ริ ห ำรส ำคัญรวมทั้งกรรมกำรและพนัก งำนของบริ ษ ัท ตลอดจนสมำชิ ก ใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั ประกอบด้วยบริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ โฮลดิ้ ง จำกัด ตระกูลอนันตประยูรและตระกูลจำรุ กรสกุลในสัดส่ วนร้ อยละ 45.35
ส่วนจำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 54.65 ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งอำจมีข้ ึนได้ตอ้ งคำนึ งถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบ
ควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
24

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้ เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
24.1

รำยได้และค่ำใช้ จ่ำย

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
บริษทั ย่อย
รำยได้จำกกำรบริ หำร
รำยได้ค่ำเช่ำ
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำร
ดอกเบี้ยจ่ำย

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

-

-

240,000
61,200
7,941,983
73,059
9,500,258

90,000
61,200
142,915
222,206
4,853,062

1,883,246
2,286,797
16,213,362
6,665,233

8,266,954
2,857,160
25,007,049
1,154,218

-

-

กิจกำรร่ วมค้ำ
รำยได้จำกกำรบริ หำร
รำยได้ค่ำเช่ำ
ดอกเบี้ยรับ

1,026,872
134,630

1,026,872
82,089
-

1,026,872
134,630

1,026,872
82,089
-

กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกันอื่น
ค่ำเช่ำจ่ำย

2,806,802

2,812,342

2,711,894

2,717,434

บริษทั ร่ วม
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
รำยได้ค่ำนำยหน้ำและกำรบริ หำร
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันรำยได้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
24

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้ เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
24.1

รำยได้และค่ำใช้ จ่ำย (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
บริษทั ย่อย
รำยได้จำกกำรบริ หำร
รำยได้ค่ำเช่ำ
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำร
ดอกเบี้ยจ่ำย

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

-

-

480,000
122,400
12,884,093
146,118
16,936,757

170,000
122,400
142,915
222,206
9,564,490

9,841,065
5,359,884
41,220,411
11,147,469

9,729,229
3,647,340
29,129,090
1,921,717

-

-

กิจกำรร่ วมค้ำ
รำยได้จำกกำรบริ หำร
รำยได้ค่ำเช่ำ
ดอกเบี้ยรับ

2,053,743
176,055

2,053,743
164,178
24,810

2,053,743
176,055

2,053,743
164,178
24,810

กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกันอื่น
ค่ำเช่ำจ่ำย

5,613,340

5,624,684

5,423,524

5,434,868

บริษทั ร่ วม
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
รำยได้ค่ำนำยหน้ำและกำรบริ หำร
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันรำยได้

24.2

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

ลูกหนีก้ จิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรร่ วมค้ำ

1,229,124
176,055
1,405,179

4,228,098
4,228,098

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
12,884,093
176,055
13,060,148

42,517,587
42,517,587
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
24

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้ เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
24.3

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรร่ วมค้ำ

1,432,900,000
10,000,000
1,442,900,000

1,432,900,000
1,432,900,000

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
709,509,100
10,000,000
719,509,100

-

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วมมีกำหนดชำระคืนเมื่ อทวงถำมและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตรำ MLR ต่อปี (พ.ศ. 2558 :
อัตรำ MLR ต่อปี )
เงินให้กรู้ ะยะสั้นแก่กิจกำรร่ วมค้ำมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำมและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 5.40 ต่อปี
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
เงินให้กรู้ ะยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำมและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 5.40 ต่อปี
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
24

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้ เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
24.4

เจ้ ำหนีก้ จิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

24.5

10,946,588
10,946,588

11,713,302
11,713,302

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
50,756,927
50,756,927

44,855,478
44,855,478

เงินกู้ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
บริ ษทั ย่อย

-

-

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
409,000,000

798,500,000

เงินกูร้ ะยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำมและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตรำร้ อยละ 1.15 ถึง 6.00 ต่อปี
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 1.85 ต่อปี )

36

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
24

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้ เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
24.6

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ
ผูบ้ ริ ห ำรส ำคัญของบริ ษัท รวมถึ งกรรมกำร (ไม่ ว่ ำจะท ำหน้ ำที่ ในระดับบริ ห ำรหรื อไม่ ) คณะผู ้บ ริ ห ำรระดับ สู ง เลขำนุ กำรบริ ษ ัท
และหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ค่ำตอบแทนที่จ่ำยหรื อค้ำงจ่ำยสำหรับผูบ้ ริ หำรสำคัญมีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2558
บำท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

56,888,198
797,093
57,685,291

56,303,831
362,601
56,666,432

12,552,500
786,195
13,338,695

9,818,160
362,601
10,180,761

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
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ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
133,436,531
1,594,187
135,030,718

84,459,561
725,202
85,184,763

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
35,132,000
1,572,391
36,704,391

23,855,320
725,202
24,580,522

ภำระผูกพัน
25.1

ภำระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดเพื่อใช้ เป็ นรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
รำยจ่ำยฝ่ ำยทุนเกี่ยวกับภำระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ไม่ได้รับรู้ในงบกำรเงิน มีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ซื้ อขำยที่ดินและสิ ทธิกำรเช่ำ
ก่อสร้ำงคลังสิ นค้ำ
ก่อสร้ำงโรงงำนสำเร็ จรู ปและระบบ
สำธำรณูปโภค

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

7,000,000
623,369,573

9,681,050
1,389,196,372

7,000,000
564,748,964

7,000,000
940,094,831

219,413,475
849,783,048

464,072,217
1,862,949,639

571,748,964

947,094,831
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
25

ภำระผูกพัน (ต่อ)
25.2

ภำระผูกพันจำกสัญญำเช่ ำดำเนินงำน
ยอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ มีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่ำ 5 ปี

26

14,342,823
46,214,661
168,265,323
228,822,807

11,407,933
38,027,790
171,027,220
220,462,943

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
4,803,300
21,554,809
168,265,323
194,623,432

4,803,300
21,194,561
171,027,220
197,025,081

หนีส้ ินที่อำจจะเกิดขึน้
26.1

หนังสื อคำ้ ประกันจำกธนำคำร
ธนำคำรได้ออกหนังสื อค้ ำประกันในนำมบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
ระบบสำธำรณูปโภค
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย
สัญญำร่ วมดำเนิ นงำนกับกลุ่มพลังงำน
อื่นๆ

22,609,500
382,051,758
2,216,446,774
279,802,930
2,900,910,962

22,717,500
382,935,758
2,341,496,774
309,846,230
3,056,996,262

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท
-

-

หนังสื อค้ ำประกันดังกล่ ำวข้ำงต้นออกในกำรดำเนิ นกิ จกำรตำมปกติ ของธุ รกิ จ บริ ษทั และกลุ่ มบริ ษทั คำดว่ำจะไม่ เกิ ดหนี้ สิ นจำกกำร
ค้ ำประกันดังกล่ำวข้ำงต้น

38

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
26

หนีส้ ิ นที่อำจจะเกิดขึน้ (ต่อ)
26.2

กำรคำ้ ประกันอื่น
กำรค้ ำประกันเพื่อประโยชน์ในกำรประกอบธุ รกิจตำมปกติ มีดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
1) กลุ่ มบริ ษทั ได้ทำสัญญำจะซื้ อจะขำยที่ ดินโดยมี เงื่ อนไขว่ำถ้ำผูจ้ ะซื้ อมิ ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุ นจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำร
ลงทุน และ/หรื อ ไม่ได้รับอนุ ญำตในกำรใช้ที่ดินจำกกำรนิ คมอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) แล้ว กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ำยคื น
เงินค่ำงวดและเงินมัดจำแก่ผจู ้ ะซื้ อที่ดิน
2) กลุ่ มบริ ษทั ค้ ำประกันกำรทำสัญญำเช่ ำซื้ อของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งมียอดคงเหลื อรวม 56.44 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 :
56.48 ล้ำนบำท)
3) กลุ่มบริ ษทั ทำสัญญำแต่งตั้งผูบ้ ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์กบั กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิ กำรเช่ำเหมรำชอินดัสเตรี ยล โดยตกลง
ชำระค่ำใช้จ่ำยดำเนิ นงำนส่ วนที่ เกิ นกว่ำร้ อยละ 4 ของรำยได้จำกกำรดำเนิ นงำนของกองทุนรวมต่อปี สำหรับระยะเวลำไม่เกิ น 3 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่กองทุนรวมจดทะเบียนรับโอนกรรมสิ ทธิ์
4) กลุ่ ม บริ ษ ัท ค้ ำประกันกำรช ำระเงิ น ในส่ วนที่ ต่ ำกว่ ำรำยได้ จำกกำรด ำเนิ น งำนต่ อปี ขั้น ต่ ำของบริ ษัท ย่อยให้ แก่ ก องทุ น รวม
อสังหำริ มทรัพย์และสิ ทธิกำรเช่ ำเหมรำชอินดัสเตรี ยล

27

กำรโอนธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน
ในระหว่ำงงวด ส่ วนงำนธุ รกิ จน้ ำของกลุ่มบริ ษทั ได้ถูกโอนไปยังบริ ษทั เหมรำช คลี น วอเตอร์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั เพื่อใช้สิทธิ
ในกำรประกอบธุ รกิ จน้ ำเป็ นระยะเวลำ 50 ปี นับตั้งแต่ วนั เริ่ มต้นสัญญำ รำยกำรดังกล่ ำวไม่ส่ งผลกระทบกับข้อมู ลทำงกำรเงิ นรวมระหว่ำงกำล
เนื่องจำกเป็ นธุรกรรมภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
ในระหว่ำงงวด ส่ วนงำนธุรกิจพลังงำนของกลุ่มบริ ษทั ได้ถูกโอนไปยังบริ ษทั เหมรำช เอ็นเนอร์ ยี่ 2 จำกัด และบริ ษทั เหมรำช เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั เพื่ อเป็ นกำรปรั บโครงสร้ ำงองค์กรของกลุ่ มบริ ษทั ที่ เกี่ ยวกับกำรผลิ ตและจำหน่ ำยน้ ำเพื่ ออุ ตสำหกรรม กิ จกำร
พลังงำน กิ จกำรบำบัดน้ ำเสี ย และกิ จกำรสำธำรณู ปโภคอื่ นๆ รำยกำรดังกล่ ำวไม่ ส่ งผลกระทบกับข้อมู ลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลเนื่ องจำกเป็ น
ธุรกรรมภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
28

เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน
กำรเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้ว
เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ออกหุ้นสำมัญเพิ่มจำนวน 244 หุ้นๆ ละ 0.10 บำท เป็ นจำนวนเงิน 24 บำท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่
ออกและชำระแล้วจำกเดิม 1,432,243,008 บำท เป็ น 1,432,243,032 บำท
กำรจัดตั้งบริ ษทั ย่อยใหม่
เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน โดยจดทะเบียน
หุ้นสำมัญจำนวน 2,000,000 หุ้นๆ ละ 10 บำท เป็ นจำนวนเงิน 20,000,000 บำท กลุ่มบริ ษทั ถือหุ ้นสำมัญดังกล่ำวทั้งหมด
เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เหมรำช อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อกำรบริ หำรงำน กำรวำงแผนธุ รกิ จ และ
ประสำนงำนธุ รกิ จ แก่บริ ษทั ในกลุ่มทั้งในและต่ำงประเทศ โดยจดทะเบียนหุ้นสำมัญจำนวน 24,000,000 หุ้นๆ ละ 10 บำท เป็ นจำนวนเงิน
240,000,000 บำท กลุ่มบริ ษทั ถือหุ้นสำมัญดังกล่ำวจำนวน 23,999,997 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99
กำรจัดตั้งกิจกำรร่ วมค้ำใหม่
เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนิ นกำรให้เช่ ำและขำยโรงงำน
คลังสิ นค้ำ และอสังหำริ มทรัพย์อื่นๆ โดยจดทะเบียนหุ้นสำมัญจำนวน 100,000 หุ้นๆ ละ 100 บำท เป็ นจำนวนเงิน 10,000,000 บำท บริ ษทั ร่ วม
ลงทุนในหุ ้นสำมัญดังกล่ำวจำนวน 51,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 51
เมื่อวันที่ 4 สิ งหำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั อีสเทิร์นซี บอร์ ด คลี น เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในบริ ษทั อื่น โดยจดทะเบียนหุ้นสำมัญ
จำนวน 4,000,002 หุ้นๆ ละ 10 บำท เป็ นจำนวนเงิน 40,000,020 บำท กลุ่มบริ ษทั ร่ วมลงทุนในหุ ้นสำมัญดังกล่ำวจำนวน 1,333,334 หุ้น คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 33
กำรแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด
บริ ษทั เหมรำช คลีนวอเตอร์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชน และ เปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั ดับบลิ ว
เอชเอ ยูทิลิต้ ีส์ แอนด์ พำวเวอร์ จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 10 สิ งหำคม พ.ศ. 2559
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