บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และข้อมูล
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ
ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทาง
การเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
ผูร้ ั บผิดชอบด้านการเงิน และบัญ ชี และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ขอบเขตจํากัดกว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจจะพบได้จาก
การตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้

ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
กรุ งเทพมหานคร
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
เงินให้กรู้ ะยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

2,930,034,273
129,805,517
434,627,538
997,750,000
13,542,401,451
818,030,210
702,081,857

1,919,710,972
568,747,679
531,050,728
1,031,765,000
13,740,364,439
739,905,093
835,204,143

57,239,489
107,743,353
36,994,415
3,177,000,000
96,939,019
358,777,546

79,167,781
546,774,454
21,098,210
3,082,000,000
94,457,240
133,566,120

19,554,730,846

19,366,748,054

3,834,693,822

3,957,063,805

4,109,324,355
13,108,100,066
1,728,532,682
279,665,231
8,676,156,507
4,450,525,882
4,118,659,963
17,575,045,652
175,380,584
544,113,587

3,836,231,359
12,339,442,029
1,576,407,625
283,085,894
9,422,007,467
4,385,368,737
4,118,659,963
17,575,045,652
204,078,206
511,884,603

3,281,460,134
23,502,590,807
1,238,450,000
5,062,243,357
21,633,267
86,837,405
70,291,678

3,131,131,613
23,502,921,939
1,238,450,000
5,442,077,663
23,828,654
96,047,739
84,067,206

รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน

54,765,504,509

54,252,211,535

33,263,506,648

33,518,524,814

รวมสิ นทรัพ ย์

74,320,235,355

73,618,959,589

37,098,200,470

37,475,588,619

6
23
7
8

รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

9
10
11
12
13
14
15

กรรมการ ______________________________ กรรมการ ______________________________

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
2

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รายได้รอการตัดบัญชีที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูร้ ะยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์
ที่จดั ประเภทที่ถือไว้เพื่อขาย

16
17
18
19
16

1,381,146,161
2,515,364,058
2,859,184,180
182,071,024
213,773,964
59,207,728

1,784,171,994
2,590,443,494
3,058,716,265
189,213,141
190,098,435
162,328,789

1,381,146,161
281,190,499
2,859,184,180
60,109,958
1,302,000,000
2,878,815

1,384,171,994
443,632,746
3,058,716,265
74,436,176
1,302,000,000
56,626,042

8

39,017,028

32,332,916

10,098,228

-

7,249,764,143

8,007,305,034

5,896,607,841

6,319,583,223

3,941,252,525
25,602,427,875
4,450,636,492
2,623,361,136
125,589,887
121,532,752
525,787,453

3,936,901,708
25,618,678,491
4,169,660,883
2,548,322,403
153,578,512
117,644,189
533,461,116

11,123,342,575
2,490,927,978
23,582,518
36,136,179
107,499,596

11,121,979,713
2,511,387,119
38,910,937
34,310,812
110,762,757

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

37,390,588,120

37,078,247,302

13,781,488,846

13,817,351,338

รวมหนีส้ ิ น

44,640,352,263

45,085,552,336

19,678,096,687

20,136,934,561

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะยาว
หุน้ กู้
รายได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

16
18
19

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
3

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จํานวน 15,677,730,186 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ จํานวน 14,326,300,191 หุน้
มูลค่าที่ได้รับชําระแล้ว หุน้ ละ 0.10 บาท
หุน้ สามัญ จํานวน 14,322,430,321 หุน้
มูลค่าที่ได้รับชําระแล้ว หุน้ ละ 0.10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการแลกหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

20

1,567,773,019

1,567,773,019

1,432,630,019

1,567,773,019

1,567,773,019

1,432,630,019

12,406,749,061
800,748,633
172,861,100

1,432,243,032
12,391,309,606
803,347,472
172,861,100

12,406,749,061
800,748,633
202,175,962

1,432,243,032
12,391,309,606
803,347,472
202,175,962

156,433,000
7,644,231,791
3,485,627,369

156,433,000
6,864,317,324
3,423,220,996

156,433,000
2,285,753,908
135,613,200

156,433,000
2,340,888,467
12,256,519

รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

26,099,280,973
3,580,602,119

25,243,732,530
3,289,674,723

17,420,103,783
-

17,338,654,058
-

รวมส่ วนของเจ้ าของ

29,679,883,092

28,533,407,253

17,420,103,783

17,338,654,058

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

74,320,235,355
-

73,618,959,589
-

37,098,200,470
-

37,475,588,619
-

21

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
4

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการขายสิ นค้า
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริ การ
ต้นทุนจากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนจากการขายสิ นค้า
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับงวด

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

383,833,640
1,865,225,633
398,769,874
(214,589,075)
(1,072,486,998)
(241,357,613)

485,891,558
132,104,788
352,586,070
(184,044,231)
(111,654,325)
(223,321,081)

105,723,920
190,000,000
(63,988,995)
(134,185,423)
-

115,824,316
(73,330,907)
-

10, 12

1,119,395,461
127,289,663
(47,281,345)
(268,031,285)
(313,395,231)
671,945,042

451,562,779
136,888,878
(32,869,685)
(293,538,942)
(452,858,216)
257,657,289

97,549,502
74,620,174
(90,481,808)
(158,451,263)
-

42,493,409
56,610,241
(81,803,432)
(159,019,487)
-

22

1,289,922,305
(116,296,783)

66,842,103
24,707,825

(76,763,395)
21,628,836

(141,719,269)
33,258,909

1,173,625,522

91,549,928

(55,134,559)

(108,460,360)

-

5,653,513

-

-

-

(1,119,580)

-

-

-

4,533,933

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
5

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

121,121,625
(27,996,111)

(19,141,236)
(10,390,858)

154,195,851
-

2,124,652
-

(9,278,309)

-

-

-

(24,224,325)

3,828,248

(30,839,170)

(424,930)

59,622,880

(25,703,846)

123,356,681

1,699,722

59,622,880

(21,169,913)

123,356,681

1,699,722

1,233,248,402

70,380,015

68,222,122

(106,760,638)

779,914,467
393,711,055

80,777,399
10,772,529

(55,134,559)
-

(108,460,360)
-

1,173,625,522

91,549,928

(55,134,559)

(108,460,360)

842,320,840
390,927,562

59,607,486
10,772,529

68,222,122
-

(106,760,638)
-

1,233,248,402

70,380,015

68,222,122

(106,760,638)

0.0544

0.0056

(0.0038)

(0.0076)

0.0537

0.0056

(0.0038)

(0.0076)

ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของ
การร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการ
ใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นส่ วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ปรับลด

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
6

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิ
ส่ วนเกินทุน
ซื้อหุ้นสามัญ จากการแลกหุ้น
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจาก
กําไรสะสม
การประมาณ
ส่ วนแบ่ ง
จัดสรรแล้ว การตามหลัก
กําไรขาดทุน
ทุนสํ ารองตาม
เงินลงทุน การแปลงค่ า
คณิตศาสตร์
เบ็ดเสร็จอื่นของ
กฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร
เผื่อขาย
งบการเงิน
ประกันภัย
การร่ วมค้ า
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การเปลีย่ นแปลง
ส่ วนได้ เสี ย
ของบริษทั ใหญ่
ในบริษทั ย่ อย
บาท

รวม
ส่ วนของผู้เป็ น
เจ้ าของของ
บริษทั ใหญ่
บาท

ส่ วนได้ เสี ย
ทีไ่ ม่ มอี าํ นาจ
ควบคุม
บาท

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ
บาท

ทุนทีอ่ อกและ
ชําระแล้ว
บาท

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ
บาท

ยอดต้ นเหลือ ณ ต้ นงวด พ.ศ. 2560
การเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่ายจากบริ ษทั ย่อยแก่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

1,432,243,032
-

12,391,309,606
-

803,347,472
-

172,861,100
-

127,150,000
-

6,526,025,284
-

46,724,138
-

(15,426,977)
-

5,640,977
-

(9,433,707)
-

(51,039,884)
-

21,429,401,041
-

532,867,905
3,220,000

21,962,268,946
3,220,000

-

-

-

-

-

80,777,399

(15,312,988)

(10,390,858)

4,533,933

-

-

59,607,486

(250)
10,772,529

(250)
70,380,015

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2560

1,432,243,032

12,391,309,606

803,347,472

172,861,100

127,150,000

6,606,802,683

31,411,150

(25,817,835)

10,174,910

(9,433,707)

(51,039,884)

21,489,008,527

546,860,184

22,035,868,711

ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด พ.ศ. 2561
การเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
20, 21
เงินปันผลจ่ายจากบริ ษทั ย่อยแก่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

1,432,243,032

12,391,309,606

803,347,472

172,861,100

156,433,000

6,864,317,324

(67,879,283)

(69,204,986)

6,298,087

(16,755,384)

3,570,762,562

25,243,732,530

3,289,674,723

28,533,407,253

386,987

15,439,455

(2,598,839)

-

-

-

-

-

-

-

-

13,227,603

-

13,227,603

-

-

-

-

-

779,914,467

96,897,300

(27,996,111)

-

(6,494,816)

-

842,320,840

(100,000,166)
390,927,562

(100,000,166)
1,233,248,402

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2561

1,432,630,019

12,406,749,061

800,748,633

172,861,100

156,433,000

7,644,231,791

29,018,017

(97,201,097)

6,298,087

(23,250,200)

3,570,762,562

26,099,280,973

3,580,602,119

29,679,883,092

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจาก
กําไรสะสม
การประมาณการ
จัดสรรแล้ ว ตามหลัก
ทุนสํ ารองตาม
เงินลงทุน
คณิตศาสตร์
กฎหมาย ยังไม่ ได้ จดั สรร
เผื่อขาย
ประกันภัย
บาท
บาท
บาท
บาท

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ ว
บาท

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ
บาท

ใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ
บาท

ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด พ.ศ. 2560
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

1,432,243,032
-

12,391,309,606
-

803,347,472
-

202,175,962
-

127,150,000
-

2,664,852,440
(108,460,360)

46,517,999
1,699,722

(6,582,033)
-

17,661,014,478
(106,760,638)

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2560

1,432,243,032

12,391,309,606

803,347,472

202,175,962

127,150,000

2,556,392,080

48,217,721

(6,582,033)

17,554,253,840

ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด พ.ศ. 2561
การเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

1,432,243,032

12,391,309,606

803,347,472

202,175,962

156,433,000

2,340,888,467

18,838,552

(6,582,033)

17,338,654,058

386,987
-

15,439,455
-

(2,598,839)
-

-

-

(55,134,559)

123,356,681

-

13,227,603
68,222,122

1,432,630,019

12,406,749,061

800,748,633

202,175,962

156,433,000

2,285,753,908

142,195,233

(6,582,033)

17,420,103,783

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด พ.ศ. 2561

20, 21

ส่ วนเกินทุน
จากการแลกหุ้น
บาท

รวม
บาท

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้
ตัดจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปั นผล
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินในการดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

1,289,922,305

66,842,103

(76,763,395)

(141,719,269)

(21,037,441)
123,297,523
3,108,070
6,899,823
(1,156,035)
(941,525,077)
(1,051,402)
3,420,663
3,888,563
(20,839,988)
(29,482,244)
313,395,231
(671,945,042)

(547,993)
132,240,500
4,536,051
(2,957,319)
(70,914,962)
(84,352)
3,420,663
10,730,395
(22,023,635)
(64,327,678)
452,858,216
(257,657,289)

36,289,223
1,692,694
331,132
(1,156,035)
(55,814,577)
(1,051,402)
1,825,367
(32,351,145)
(29,482,244)
158,451,263
-

44,477,107
1,167,370
(2,957,319)
(117,687)
1,593,067
(8,767,103)
(39,390,176)
159,019,487
-

(42,214,970)
246,128,536
19,788,714
(84,339,449)
71,500,432
(63,562,128)
(103,121,061)
(21,304,514)
(7,673,663)

(122,660,564)
(288,962,319)
(2,237,047)
(25,179,669)
393,388,581
(55,750,055)
(71,390,137)
17,885,609
(27,314,710)

(7,304,988)
2,379,510
(327,633)
(107,885,291)
(34,785,359)
(53,747,227)
(5,230,191)
(3,263,161)

(9,452,653)
(13,362,621)
(1,111,698)
(4,789,209)
(78,895,095)
(29,544,093)
(54,221,397)
2,081,485
(2,831,972)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

72,096,846

69,894,389

(208,193,459)

(178,821,776)

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปั นผลรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
ภาษีเงินได้จ่าย

6,374,532
(466,019,042)
64,505,974
(10,214,807)

67,892,415
(629,666,100)
39,390,176
(23,228,028)

23,759,928
(170,487,108)
29,482,244
(4,861,290)

7,094,635
(177,517,876)
39,390,176
(3,747,810)

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

(333,256,497)

(475,717,148)

(330,299,685)

(313,602,651)

14, 15

11

13

10, 12

19

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

9

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายให้กรู้ ะยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากการให้กรู้ ะยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินปั นผลรับจากกิจกรรมลงทุน

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

440,000,000
(23,000,000)
57,015,000
12,053,993
(115,546,200)
(152,280,000)
(52,544,426)
2,114,744,144
(150,335,456)
1,051,402
(75,165,445)
-

1,735,000,000
(89,800,000)
459,950,000
2,414,184
(310,374,100)
16,183,065
(5,127,500)
(95,920,586)
(846,944)
222,632,082
(106,308,536)
242,990
24,937,502

440,000,000
(9,369,000,000)
9,274,000,000
4,054,466
(31,535,901)
190,000,000
(198,574)
1,051,402
-

1,735,000,000
(147,800,000)
68,300,000
2,414,184
(61,180,000)
(47,691,156)
(846,944)
(342,872)
242,990
-

2,055,993,012

1,852,982,157

508,371,393

1,548,096,202

800,000,000
(1,200,000,000)
(200,000,000)
(100,663,682)
-

(810,000,000)
(500,000,000)
(6,139,266)
3,220,000

800,000,000
(800,000,000)
(200,000,000)
-

(810,000,000)
(500,000,000)
-

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(700,663,682)

(1,312,919,266)

(200,000,000)

(1,310,000,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด

1,022,072,833
1,919,710,972

64,345,743
2,635,395,451

(21,928,292)
79,167,781

(75,506,449)
173,120,210

(11,749,532)

(808,675)

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิ้นงวด

2,930,034,273

2,698,932,519

57,239,489

97,613,761

9
10

12

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะสั้น
เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ ะยะสั้น
เงินสดจ่ายคืนหุน้ กู้
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดรับจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

10

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
รายการทีม่ ใิ ช่ เงินสด
รายการที่มิใช่เงินสดที่สาํ คัญสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม ได้แก่
ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เจ้าหนี้การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

153,151,178
68,623,384

303,871,835
5,916,450

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
119,734,018
-

255,783,599
-

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

11

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 1121 หมู่ที่ 3 ถนน เทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า กลุ่มกิจการ
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการระหว่างกาลได้รับการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวัน ที่ 10 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลที่นาํ เสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ข้อมูล
ทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด)
ได้นาํ เสนอในรู ปแบบที่สอดคล้องกับรู ปแบบของงบการเงินประจําปี ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนําเสนอ
งบการเงิน ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมตาม
ข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บัญชีวนั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยที่ จดั ทําตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตี ความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
นโยบายการบัญ ชี ที่ ใช้ในการจัด ทําข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดี ย วกัน กับ นโยบายการบัญ ชี ที่ ใช้ในการจัด ทํา
งบการเงินสําหรับงวดปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายจ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ นครั้ งคราวในระหว่างงวดปี บัญ ชี จะแสดงเป็ นค่ าใช้จ่ ายหรื อ ค่ าใช้จ่ ายรอการตัด บัญ ชี โดยใช้เกณฑ์ เดี ย วกับ
การแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ายไว้โดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่าจะได้

12

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มกิจการได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มกิจการ โดยการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ
กลุ่มกิ จการไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 มาถือปฏิบตั ิ
ก่อนวันบังคับใช้

3

การประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อการนํานโยบายการบัญชี
มาใช้ และจํานวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนยั สําคัญในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่สําคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการที่มีอยู่มาใช้เช่ นเดี ยวกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

4

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มกิจการรายงานส่ วนงานดําเนิ นงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาํ เสนอให้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน ผูม้ ีอาํ นาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดําเนิ นงาน
ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริ หารที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
ปั จจัยที่ใช้ในการกําหนดส่ วนงานที่รายงาน ได้แก่ ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ และเขตภูมิศาสตร์ โดยแยกเป็ นห้าส่ วนงานที่ รายงาน
ได้แก่ (1) ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (2) ธุรกิจพลังงาน (3) ธุรกิจนํ้า (4) ธุรกิจอื่นๆ ในประเทศ และ (5) บริ ษทั โฮลดิ้งในต่างประเทศ
คณะกรรมการบริ หารได้ประเมินผลการปฏิบตั ิการของส่ วนงานดําเนิ นงานโดยวัดมูลค่าของผลการดําเนิ นงานตามส่ วนงาน รายได้ทางการเงิน
และต้นทุนทางการเงินจะไม่ถูกจัดสรรไปยังส่ วนงานดําเนิ นงาน เพราะฝ่ ายบริ หารการเงินส่ วนกลางทําหน้าที่บริ หารจัดการเกี่ยวกับการเงิน
ของกลุ่มกิจการ
บริ ษทั มีรายได้ระหว่างส่ วนงานนั้นมีการต่อรองราคากันเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน รายได้จากลูกค้าภายนอกที่รายงานแก่
คณะกรรมการนั้นวัดมูลค่าลักษณะเดียวกันกับมูลค่าในงบกําไรขาดทุน

13

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
4

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลรายได้และกําไรตามส่ วนงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
พ.ศ. 2561
ในประเทศ

พ.ศ. 2560
ต่ างประเทศ

ในประเทศ

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
บาท

ธุรกิจพลังงาน
บาท

ธุรกิจนํา้
บาท

ธุรกิจอื่น ๆ
บาท

บริษทั โฮลดิง้
บาท

รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการขายสิ นค้า
รวมรายได้จากการขายและบริ การ

274,218,518
1,865,225,633
18,317,414
2,157,761,565

-

40,521,819
380,452,460
420,974,279

69,093,303
69,093,303

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้า
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

590,536,808
110,050,730
(228,307,034)

(3,645,770)
14,901,657
(72,547,027)

177,170,157
1,934,028
(12,541,170)

12,317,655
(99,896,808)
384,701,351

659,627,387
(2,329,938)
596,006,309

(4,970,016)
161,592,999

กําไรสุทธิส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ของบริ ษทั ใหญ่

ต่ างประเทศ

รวม
บาท

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
บาท

ธุรกิจพลังงาน
บาท

ธุรกิจนํา้
บาท

ธุรกิจอื่น ๆ
บาท

บริษทั โฮลดิง้
บาท

รวม
บาท

-

383,833,640
1,865,225,633
398,769,874
2,647,829,147

398,898,235
132,104,788
11,069,793
542,072,816

-

43,531,454
341,516,277
385,047,731

43,461,869
43,461,869

-

485,891,558
132,104,788
352,586,070
970,582,416

40,650,262
141,679
-

(628,626)
261,569
-

804,082,831
127,289,663
(313,395,231)

(202,952,318)
91,071,341
(314,722,050)

(3,577,334)
45,100,801
(118,118,083)

299,405,899
576,002
(20,016,547)

32,496,162
140,534
(1,536)

(218,257)
200
-

125,154,152
136,888,878
(452,858,216)

(9,100,021)
31,691,920

(367,057)

671,945,042
(116,296,783)

6,493,154
14,090,297
(406,019,576)

251,164,135
(4,882,693)
169,686,826

21,792,117
301,757,471

(6,291,896)
26,343,264

(218,057)

257,657,289
24,707,825

1,173,625,522

91,549,928

(393,711,055)

(10,772,529)

779,914,467

80,777,399

14

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
4

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลสิ นทรัพย์และหนี้สินตามส่ วนงาน มีดงั นี้
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ในประเทศ
ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
บาท

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ต่ างประเทศ

ในประเทศ
ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
บาท

ธุรกิจพลังงาน
บาท

ธุรกิจนํา้
บาท

ธุรกิจอื่น ๆ
บาท

บริษทั โฮลดิง้
บาท

รวม
บาท

63,474,034,876
10,846,200,479
74,320,235,355

38,448,090,452

14,269,951,082

9,503,109,900

162,171,454

42,866,238

62,426,189,126
11,192,770,463
73,618,959,589

23,379,686,254
21,260,666,009
44,640,352,263

22,989,053,602

223,169,439

1,461,954,815

69,386,106

71,160

24,743,635,122
20,341,917,214
45,085,552,336

ธุรกิจพลังงาน
บาท

ธุรกิจนํา้
บาท

ธุรกิจอื่น ๆ
บาท

บริษทั โฮลดิง้
บาท

รวม
บาท

สิ นทรัพย์ตามส่วนงาน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

38,733,457,292 15,066,607,457

9,361,435,404

271,197,022

41,337,701

หนี้สินตามส่วนงาน
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมหนี้ สิน

21,653,849,159

1,365,374,424

138,190,479

63,227

222,208,965

ต่ างประเทศ

ข้อมูลค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่ายตามส่ วนงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
พ.ศ. 2561
ในประเทศ

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ตามส่วนงาน
ค่าเสื่ อมราคาที่ไม่ได้ปันส่วน
ค่าตัดจําหน่ายที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

พ.ศ. 2560
ต่ างประเทศ

ในประเทศ

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
บาท

ธุรกิจพลังงาน
บาท

ธุรกิจนํา้
บาท

ธุรกิจอื่น ๆ
บาท

บริษทั โฮลดิง้
บาท

รวม
บาท

79,276,663

-

31,639,750

3,755,200

-

114,671,613
9,933,428
1,800,552
126,405,593

ต่ างประเทศ

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
บาท

ธุรกิจพลังงาน
บาท

ธุรกิจนํา้
บาท

ธุรกิจอื่น ๆ
บาท

บริษทั โฮลดิง้
บาท

รวม
บาท

100,127,870

-

28,994,810

3,756,223

-

132,878,903
2,701,957
1,195,691
136,776,551

15

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
5

การประมาณการมูลค่ ายุตธิ รรม
การวิเคราะห์เครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดง
ได้ดงั นี้





ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าและรับรู ้ดว้ ยด้วยมูลค่ายุติธรรม
ข้ อมูลระดับที่ 1
ข้ อมูลทางการเงินรวม

สิ นทรัพ ย์
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนเผือ่ ขาย

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

129,805,517
4,109,324,355
4,239,129,872

568,747,679
3,836,231,359
4,404,979,038

107,743,353
3,281,460,134
3,389,203,487

546,774,454
3,131,131,613
3,677,906,067

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหว่างงวด
6

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23.2)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รายได้คา้ งรับ
อื่นๆ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

254,203,521
(11,837,884)
242,365,637
35,410,105
15,100,002
50,162,616
71,490,018
20,099,160
434,627,538

264,958,457
(32,875,325)
232,083,132
22,759,943
20,181,676
163,927,168
53,038,353
39,060,456
531,050,728

8,100,966
8,100,966
10,638,802
6,622,212
194,034
11,438,401
36,994,415

5,896,726
5,896,726
1,847,679
3,678,325
197,807
9,477,673
21,098,210
16

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
6

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ (ต่อ)
ลูกหนี้การค้าสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

174,561,604

146,629,036

5,819,500

2,578,046

51,159,561
16,372,364
5,375,906
6,734,086
254,203,521
(11,837,884)
242,365,637

80,197,372
29,716,758
2,612,135
5,803,156
264,958,457
(32,875,325)
232,083,132

96,893
1,642,608
541,965
8,100,966
8,100,966

1,104,106
1,642,608
571,966
5,896,726
5,896,726

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
7

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

35,410,105

22,759,943

10,638,802

1,847,679

ต้ นทุนการพัฒ นาอสั งหาริมทรัพ ย์
รายการเคลื่อนไหวของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

13,740,364,439
50,856,897
(14,246,248)
(234,573,637)
13,542,401,451

-

ยอดต้นงวด
เพิ่มขึ้น
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14)
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ยอดสิ้ นงวด

กลุ่มกิจการได้โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวน 1,288,409,582 บาท ได้นาํ ไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินกู้
17

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
8

สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขาย
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ในระหว่างงวด ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการได้อนุ มตั ิการขายสิ นทรัพย์และหนี้ สินจํานวน 2 โครงการ (พ.ศ. 2560: 4 โครงการ) ซึ่ งได้จดั ประเภท
เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างงวด ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้อนุ มตั ิการขายสิ นทรัพย์และหนี้ สินจํานวน 1 โครงการ (พ.ศ. 2560: 2 โครงการ) ซึ่ งได้จดั ประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ใช้มูลค่าที่ต่าํ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชี กบั มูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย นับแต่วนั ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่สาํ คัญของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายมีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

สิ นทรัพ ย์ ของกลุ่มสิ นทรัพ ย์ ทจี่ ัดประเภทเป็ น
สิ นทรัพ ย์ ทถี่ ือไว้ เพื่อขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนีส้ ิ นทีเ่ กีย่ วข้ องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ ทจี่ ัดประเภท
ทีถ่ ือไว้ เพื่อขาย
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

685,118,564
16,963,293
702,081,857

823,583,713
11,620,430
835,204,143

346,167,079
12,610,467
358,777,546

132,971,875
594,245
133,566,120

39,017,028
39,017,028

32,332,916
32,332,916

10,098,228
10,098,228

-

18

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
9

เงินลงทุนเผื่อขาย
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนเผือ่ ขายระหว่างงวดสามดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

3,836,231,359
163,927,168
(12,053,993)
121,219,821
4,109,324,355

3,131,131,613
(4,054,466)
154,382,987
3,281,460,134

ยอดต้นงวด
การซื้ อหลักทรัพย์
การลดทุนของหลักทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ยอดสิ้ นงวด
10

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

บริษทั ร่ วม
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าเหมราช
อินดัสเตรี ยล
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จํากัด และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จํากัด
บริ ษทั บีกริ ม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 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 กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จํากัด

สถานทีป่ ระกอบ
ธุรกิจและประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง

สั ดส่ วนของหุ้นสามัญ
ทีถ่ ือโดยบริษทั
(ร้ อยละ)

สั ดส่ วนของหุ้นสามัญ
ทีถ่ ือโดยกลุ่มกิจการ
(ร้ อยละ)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ไทย

-

-

23

23

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

-

-

25
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

25
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

19

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
10

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ยอดต้นงวด
ลงทุนเพิ่ม
เงินปั นผล
ส่ วนแบ่งกําไร
ยอดสิ้ นงวด

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

12,339,442,029
115,546,200
(9,709,839)
662,821,676
13,108,100,066

-

ในระหว่างงวด บริ ษทั ร่ วมจํานวน 2 แห่งออกหุน้ สามัญเพิ่มขึ้น กลุ่มกิจการซื้ อหุน้ สามัญที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่ วนการถือหุน้ เดิม
กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในการคํ้าประกันเงินกูข้ องบริ ษทั ร่ วม โดยใช้หุน้ สามัญของบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ

20

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

บริษทั ย่ อย

สถานที่ประกอบ
ธุรกิจและประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตั้ง

บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้นท์
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (อินเตอร์เนชัน่ แนล) จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (ฮ่องกง) จํากัด
PT WHA International Indonesia
บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อีสเทิร์นอินดัสเตรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท (ระยอง) จํากัด
บริ ษทั เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ระยอง 2012 จํากัด
บริ ษทั เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรี ยลเอสเตท 4 จํากัด
บริ ษทั อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จํากัด
บริ ษทั เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จํากัด
บริ ษทั เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จํากัด
บริ ษทั เหมราช รี ท แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ต้ ี แอนด์ มารี น่า เซอร์วิสเซส จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เหมราช อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
Hemaraj International Limited
H-International (BVI) Company Limited
H-International (SG) Pte. Ltd.
WHA Hemaraj Land and Development (SG) Pte. Ltd.
WHA Hemaraj Cienco4 Nghe An Joint Stock Company
WHA Hemaraj Management Services Vietnam Company Limited
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
WHAUP (SG) 1 Pte. Ltd.
WHAUP (SG) 2 Pte. Ltd.

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สาธารณรัฐมอริ เชียส
ไทย
ฮ่องกง
อินโดนีเซีย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
Cayman Islands
British Virgin
สิ งคโปร์
สิ งคโปร์
เวียดนาม
เวียดนาม
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สิ งคโปร์
สิ งคโปร์

สัดส่ วนของหุ้นสามัญที่ถือโดย
บริษทั

สัดส่ วนของหุ้นสามัญที่ถือโดย
กลุ่มกิจการ

(ร้ อยละ)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

(ร้ อยละ)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

100
100
100
95
100
-

100
100
100
95
100
100
-

100
100
99
99
59
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
98
99
69
69
69
69
69
69
69

100
100
99
99
59
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
98
99
69
69
69
69
69
69
69
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ย่อยทั้งหมดได้รวมอยูใ่ นการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่ วนของส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของที่กลุ่มกิจการถืออยูเ่ ท่ากับ
สิ ทธิในการออกเสี ยงในบริ ษทั ย่อยที่ถือโดยกลุ่มกิจการ
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

-

23,502,921,939
(331,132)
23,502,590,807

ยอดต้นงวด
การชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
ยอดสิ้ นงวด

ในระหว่างงวด บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ (อินเตอร์เนชัน่ แนล) จํากัด ชําระบัญชีและบริ ษทั รับรู ้รายการขาดทุนจํานวน 331,132 บาท
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จํากัด ได้นาํ ไปวางเพื่อเป็ นหลักประกันเงินกู้ (หมายเหตุ 16)

22

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
12

ส่ วนได้ เสี ยในการร่ วมค้ า
สัดส่ วนของหุ้นสามัญ
สถานที่ประกอบ
การร่ วมค้า

สัดส่ วนของหุ้นสามัญ

ที่ถือโดยกลุ่มกิจการ

ที่ถือโดยบริษทั (ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

ธุรกิจและประเทศที่

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

จดทะเบียนจัดตั้ง

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จํากัด

ไทย

65

65

-

-

บริ ษทั เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด

ไทย

50

50

-

-

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ต้ ี จํากัด

ไทย

51

51

-

-

บริ ษทั เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ 1 จํากัด

ไทย

-

-

32

32

ไทย

-

-

52

52

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ 3 จํากัด

ไทย

-

-

52

52

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ 6 จํากัด

ไทย

-

-

52

52

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ 17 จํากัด

ไทย

-

-

52

52

บริ ษทั ห้วยเหาะไทย จํากัด และบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ จํากัด

ไทย

-

-

36

36

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ไทย

-

-

9

9

-

-

23

23

บริ ษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จํากัด

ไทย

-

-

23

23

บริ ษทั ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

ไทย

-

-

23

23

ไทย

-

-

23

23

ไทย

-

-

24

35

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จํากัด

ไทย

-

-

24

35

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จํากัด

ไทย

-

-

24

35

บริ ษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด และบริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด และ
บริ ษทั ย่อย

รายการเคลื่อนไหวของส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ยอดต้นงวด
ลงทุนเพิ่ม
ส่ วนแบ่งกําไร
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดสิ้ นงวด

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

1,576,407,625
152,280,000
9,123,366
(9,278,309)
1,728,532,682

1,238,450,000
1,238,450,000

ในระหว่างงวด บริ ษทั กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จําหน่ ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด ได้ทาํ การเพิ่มทุนในการออกหุ ้นสามัญใหม่ กลุ่มกิจการไม่ได้
ซื้อหุ น้ สามัญที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่ วนการถือหุน้ เดิม ทําให้สดั ส่ วนลดลงจากร้อยละ 35 เป็ นร้อยละ 24 อย่างไรก็ตามการจัดประเภทของเงินลงทุน
ไม่ได้เปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มกิจการยังคงสถานะเงินลงทุนนี้เป็ นการร่ วมค้า
23

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
13

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื่นระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ราคาทุน ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
บาท
บาท
ยอดต้นงวด
ตัดจําหน่าย
ยอดสิ้ นงวด

283,802,894
(3,420,663)
280,382,231

(717,000)
(717,000)

มูลค่ าตามบัญชี
สุ ทธิ
บาท
283,085,894
(3,420,663)
279,665,231

กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในการคํ้าประกันเงินกูข้ องบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด โดยใช้หุน้ สามัญของบริ ษทั ดังกล่าว
14

อสั งหาริมทรัพ ย์ เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
เพิ่มขึ้น
ค่าเสื่ อมราคา
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
โอนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (หมายเหตุ 7)
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย (หมายเหตุ 8)
โอนไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

9,422,007,467
5,022,140
(52,928,132)
(16,231,628)
14,246,248
(685,118,564)
(10,841,024)
8,676,156,507

5,442,077,663
228,035
(33,895,262)
(346,167,079)
5,062,243,357

กลุ่มกิจการได้โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน
ข้ อมูลทางการเงินรวม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจํานวน 939,395,557 บาท ได้นาํ ไปวางเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจํานวน 228,506,621 บาท ได้นาํ ไปวางเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า

24

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
15

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

4,385,368,737
124,696,788
(70,369,391)
(11,276)
10,841,024
4,450,525,882

23,828,654
198,574
(2,393,961)
21,633,267

ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
เพิ่มขึ้น
ค่าเสื่ อมราคา
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
โอนจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 14)
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ
16

เงินกู้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ส่ วนของหมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูร้ ะยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23.5)
ส่ วนของไม่ หมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะยาว

รวมเงินกู้

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

1,381,146,161
1,381,146,161

1,784,171,994
1,784,171,994

1,381,146,161
1,302,000,000
2,683,146,161

1,384,171,994
1,302,000,000
2,686,171,994

3,941,252,525
3,941,252,525

3,936,901,708
3,936,901,708

-

-

5,322,398,686

5,721,073,702

2,683,146,161

2,686,171,994

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูร้ ะยะยาวระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ยอดต้นงวด
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
ยอดสิ้ นงวด

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

3,936,901,708
4,350,817
3,941,252,525

-

เงินกูร้ ะยะยาว คํ้าประกันโดยหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 11)
25

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
17

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
ข้ อมูลทางการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23.4)
เจ้าหนี้อื่น
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน
รายได้รับล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าจากการขายทรัพย์สิน
ประมาณการหนี้สินจากการคํ้าประกัน
อื่นๆ

18

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

338,528,715
905,080
35,155,992
995,926,440
460,405,676
13,534,513
73,976,922
569,802,635
946,820
26,181,265
2,515,364,058

343,060,499
1,800,000
20,510,723
1,267,881,506
543,437,835
14,198,029
72,974,424
244,919,426
38,000,000
5,189,512
38,471,540
2,590,443,494

45,706,973
5,675,682
19,644,166
2,097,817
104,407,438
71,929,228
30,235,173
946,820
547,202
281,190,499

15,054,302
2,985,138
15,175,038
109,088,308
134,444,918
68,823,926
41,375,379
38,000,000
5,189,512
13,496,225
443,632,746

หุ้นกู้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

2,859,184,180
25,602,427,875
28,461,612,055

3,058,716,265
25,618,678,491
28,677,394,756

2,859,184,180
11,123,342,575
13,982,526,755

3,058,716,265
11,121,979,713
14,180,695,978

รายการเคลื่อนไหวของหุน้ กูร้ ะหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลทางการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ
บาท
บาท
ยอดต้นงวด
ชําระคืน
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
ตัดจําหน่ายต้นทุนทางการเงินจากการรวมธุรกิจ
ยอดสิ้ นงวด

28,677,394,756
(200,000,000)
3,693,071
(19,475,772)
28,461,612,055

14,180,695,978
(200,000,000)
1,830,777
13,982,526,755

26

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
19

รายได้ รอการตัดบัญชี
ข้ อมูลทางการเงินรวม

รายได้รอการตัดบัญชีที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รายได้รอการตัดบัญชี

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

182,071,024
4,450,636,492
4,632,707,516

189,213,141
4,169,660,883
4,358,874,024

60,109,958
2,490,927,978
2,551,037,936

74,436,176
2,511,387,119
2,585,823,295

รายการเคลื่อนไหวของรายได้รอการตัดบัญชีระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

4,358,874,024
337,395,620
(63,562,128)
4,632,707,516

2,585,823,295
(34,785,359)
2,551,037,936

ยอดต้นงวด
เพิ่มขึ้น
รับรู ้รายได้
ยอดสิ้ นงวด
20

ทุนเรื อนหุ้น
รายการเคลื่อนไหวของทุนเรื อนหุน้ ระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้
ทุนจดทะเบียน

ยอดต้นงวด
การเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ยอดสิ้ นงวด

ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ ว

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น

หุ้น

บาท

หุ้น

บาท

บาท

15,677,730,186

1,567,773,019

14,322,430,321

1,432,243,032

12,391,309,606

15,677,730,186

1,567,773,019

3,869,870
14,326,300,191

386,987
1,432,630,019

15,439,455
12,406,749,061

27

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
21

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญ
รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ยอดต้นงวด
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ยอดสิ้ นงวด
22

หน่ วย

บาท

116,825,502
(377,932)
116,447,570

803,347,472
(2,598,839)
800,748,633

ภาษีเงินได้
ภาษี เงิ นได้ระหว่างกาลได้ต้ งั ค้างจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ ายบริ ห ารโดยใช้อ ตั ราภาษี เดี ยวกับ ที่ ใช้กบั กําไรรวมทั้งปี ที่ ค าดว่า
จะเกิดขึ้น คือ อัตราร้อยละ 20 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อัตราร้อยละ 20 ต่อปี )

28

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
23

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลและกิ จการที่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยที่ บุคคลหรื อกิ จการนั้นมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดย
บริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ดาํ เนิ นธุ รกิจการลงทุน บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า และบุคคลหรื อกิจการซึ่ งมี
อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น
และกิจการที่ถูกควบคุมหรื อถูกควบคุมร่ วมโดยบุคคลเหล่านั้น ถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ประกอบด้วยบริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ โฮลดิ้ง จํากัด ตระกูลอนันตประยูรและตระกูลจารุ กรสกุลในสัดส่ วนร้อยละ 46.44
ส่ วนจํานวนหุน้ ที่เหลือร้อยละ 53.56 ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ตอ้ งคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบ
ความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
23.1

รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

-

-

840,000
61,200
31,987,994
76,059
3,691,973

1,005,000
61,200
8,011,949
73,059
908,815

50,084,804
1,856,128
9,709,839
14,901,658

7,995,540
1,131,534
20,163,300

-

-

การร่ วมค้ า
รายได้จากการบริ หาร
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการให้บริ การ

3,672,805
616,595
980,496

3,486,871
755,145
-

3,529,055
231,790
-

3,486,871
755,145
-

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น
ค่าเช่าจ่าย

3,048,006

3,102,987

2,609,647

2,704,481

บริษทั ย่ อย
รายได้จากการบริ หาร
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริ การ
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษทั ร่ วม
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่านายหน้าและการบริ หาร
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ

29

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
23

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
23.2

ลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทางการเงินรวม

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า

23.3

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

34,431,753
978,352
35,410,105

21,381,647
1,378,296
22,759,943

9,804,200
834,602
10,638,802

1,444,999
402,680
1,847,679

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทางการเงินรวม

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

974,750,000
23,000,000
997,750,000

1,013,765,000
1,013,765,000

3,154,000,000
23,000,000
3,177,000,000

3,082,000,000
3,082,000,000

ข้ อมูลทางการเงินรวม
เงินให้กูร้ ะยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกันมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.18 - 12.00
และ MLR ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อัตราร้อยละ 4.18 - 12.00 และ MLR ต่อปี )
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
เงิ น ให้ กู้ร ะยะสั้ นแก่ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน มี ก าํ หนดชําระคื น เมื่ อ ทวงถามและไม่ มี ห ลัก ประกัน โดยมี ด อกเบี้ ยในอัต ราร้ อ ยละ
4.18 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 4.18 - 5.40 ต่อปี )

30

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
23

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
23.4

เจ้ าหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้ อมูลทางการเงินรวม

บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

23.5

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

905,080
905,080

1,800,000
1,800,000

4,770,602
905,080
5,675,682

1,185,138
1,800,000
2,985,138

เงินกู้ระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทางการเงินรวม

บริ ษทั ย่อย

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

-

-

1,302,000,000

1,302,000,000

เงินกูร้ ะยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.15 ต่อปี
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.15 ต่อปี )
23.6

ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ผูบ้ ริ หารสําคัญของบริ ษ ทั รวมถึ งกรรมการ (ไม่ ว่าจะทําหน้ าที่ ในระดับบริ หารหรื อไม่ ) คณะผูบ้ ริ หารระดับสู ง เลขานุ การบริ ษ ัท
และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนที่จ่ายหรื อค้างจ่ายสําหรับผูบ้ ริ หารสําคัญมีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

81,785,419
2,852,475
84,637,894

73,165,759
2,622,770
75,788,529

12,516,354
1,209,289
13,725,643

14,192,015
1,073,133
15,265,148

31

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
24

ภาระผูกพัน
24.1

ภาระผูกพันทีเ่ ป็ นข้ อผูกมัดเพื่อใช้ เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู ้ในงบการเงิน มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ซื้ อขายที่ดินและสิ ทธิการเช่า
ก่อสร้างคลังสิ นค้า
ก่อสร้างโรงงานสําเร็ จรู ปและระบบ
สาธารณูปโภค

24.2

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

106,274,500
474,215,329

7,000,000
325,476,283

7,000,000
333,486,321

7,000,000
325,476,283

99,651,192
680,141,021

146,155,007
478,631,290

340,486,321

332,476,283

ภาระผูกพันจากสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

44,467,360
104,627,074
46,329,654
195,424,088

33,249,380
85,993,542
47,760,657
167,003,579

-

-

32

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
25

หนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
25.1

หนังสื อคํา้ ประกันจากธนาคาร
ธนาคารได้ออกหนังสื อคํ้าประกันในนามบริ ษทั และกลุ่มกิจการดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

สกุลเงินบาท
ระบบสาธารณูปโภค
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การปฏิบตั ิตามสัญญากับกลุ่มพลังงาน
การขอรับเงินคืนภาษีก่อนการตรวจแล้วเสร็ จ
อื่นๆ

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
การปฏิบตั ิตามสัญญากับกลุ่มพลังงาน

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 มีนาคม
พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

77,608,810
430,099,510
858,945,656
393,933,930
191,032,018
1,951,619,924

77,711,040
430,099,510
999,501,856
185,032,018
1,692,344,424

5,057,780
10,000,000
15,057,780

5,531,280
10,000,000
15,531,280

9,042,844
9,042,844

9,042,844
9,042,844

-

-

หนังสื อคํ้าประกันดังกล่าวข้างต้นออกเพื่อการดําเนิ นกิ จการตามปกติ ของธุ รกิ จ บริ ษทั และกลุ่มกิ จการคาดว่าจะไม่เกิ ดหนี้ สินจากการ
คํ้าประกันดังกล่าวข้างต้น
25.2

การคํา้ ประกันอื่น
การคํ้าประกันเพือ่ ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามปกติ มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
1) กลุ่มกิจการได้ทาํ สัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผูจ้ ะซื้ อมิได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุน และ/หรื อ ไม่ได้รับอนุญาตในการใช้ที่ดินจากการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) แล้ว กลุ่มกิจการจะต้องจ่ายคืน
เงินค่างวดและเงินมัดจําแก่ผจู ้ ะซื้ อที่ดิน
2) กลุ่มกิจการคํ้าประกันการทําสัญญาเช่าซื้ อของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมียอดคงเหลือรวม 293.85 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :
365.51 ล้านบาท)
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษ ัทคํ้าประกัน การทําสั ญ ญาเช่ าซื้ อของกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งมี ยอดคงเหลื อรวม 255.86 ล้านบาท (31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 :
327.27 ล้านบาท)
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บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
26

เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
เงินปั นผลและทุนสํารองตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ได้อนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี พ.ศ. 2560
เพิ่มอีกในอัตรา 0.0907 บาทต่อหุ น้ เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 1,299,395,427 บาท โดยเงินปั นผลจะจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ
ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมตั ิให้จดั สรรเงินกําไรสุ ทธิเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม จํานวน 344,302 บาท
การเสนอขายหุน้ กู้
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ได้อนุมตั ิให้ออกและเสนอขายหุ น้ กูจ้ าํ นวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
โดยเป็ นหุ ้นกูท้ ุกประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือหรื อไม่ระบุช่ือผูถ้ ือ ประเภทด้อยสิ ทธิ หรื อไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ซึ่ งอาจมีหรื อไม่มีประกัน
และอาจมีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
การจัดตั้งบริ ษทั ย่อยใหม่
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั WHAUP Nghe An Joint Stock Company ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหน่ายนํ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม และให้บริ การบริ หารจัดการนํ้าเสี ย ในประเทศเวียดนาม โดยจดทะเบียนหุ น้ สามัญจํานวน 2,995,080 หุ น้ ๆละ 10,000 ดองเวียดนาม
เป็ นจํานวนเงิน 29,950,800,000 ดองเวียดนาม กลุ่มกิจการถือหุน้ สามัญดังกล่าวจํานวน 2,995,078 หุน้ ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99
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