บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
ข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ
พ.ศ. 2554 และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั ย่อย และ
ของเฉพาะบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ตามลําดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี
และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบ
ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ของบริ ษทั ดับบลิวเอช
เอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
และเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้วธิ ีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

อโนทัย ลีกิจวัฒนะ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

2

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หมาย

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
ที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและเงินมัดจํา
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

110,869,852
1,784,455

29,472,537
4,437,701

102,360,837
1,397,278

24,223,208
4,229,976

102,009,190
66,478,969
-

28,495,974
9,866,510
55,893,010
1,483,588,516

102,009,190
51,608,462
-

4,082,367
9,866,510
51,450,904
524,593,492

281,142,466

1,611,754,248

257,375,767

618,446,457

5
6

562,170,000
-

176,800,000
-

562,170,000
898,276,917

176,800,000
898,276,917

12

19,586,344
3,725,361,172
15,295,116
14,662,764

3,708,810
3,324,909,684
14,999,044
55,828,226

74,394,004
5,825,068
2,124,598,002
15,259,092
7,409,540

59,394,004
3,708,810
1,717,039,774
14,953,962
41,372,072

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

4,337,075,396

3,576,245,764

3,687,932,623

2,911,545,539

รวมสินทรัพย์

4,618,217,862

5,188,000,012

3,945,308,390

3,529,991,996

4

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี - สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

7
8

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 11 ถึง 23 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
3

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หมาย

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

9
10
9

4,975,286
623,591,450

7,041,747
663,775,076

708,374,789

655,211,101

608,963,604

1,608,649,098

540,500,588

966,331,181

35,226,362
32,520,059
73,780,037

15,375,000
54,146,922
5,416,566
92,024,619

7,603,588
25,159,039
55,136,003

6,440,026
38,410,043

1,379,056,798

2,446,429,028

1,336,774,007

1,666,392,351

1,771,120,233
244,139,013

1,340,110,757
361,909,160

1,575,638,099
195,553,036

969,991,272
212,847,626

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

2,015,259,246

1,702,019,917

1,771,191,135

1,182,838,898

รวมหนีส้ ิน

3,394,316,044

4,148,448,945

3,107,965,142

2,849,231,249

9, 12

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว

9

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 11 ถึง 23 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
4

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จํานวน 38,059,996 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท

380,599,960

380,599,960

380,599,960

380,599,960

380,599,960

380,599,960

380,599,960

380,599,960

172,861,100
643,670,758
26,770,000

172,861,100
479,290,007
6,800,000

202,175,962
227,797,326
26,770,000

202,175,962
91,184,825
6,800,000

1,223,901,818

1,039,551,067

837,343,248

680,760,747

-

-

-

-

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,223,901,818

1,039,551,067

837,343,248

680,760,747

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

4,618,217,862

5,188,000,012

3,945,308,390

3,529,991,996

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ จํานวน 38,059,996 หุน้
มูลค่าที่ได้รับชําระแล้วไว้หุน้ ละ 10 บาท
ส่ วนเกินทุนจากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
ด้วยการแลกหุน้
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 11 ถึง 23 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
5

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้ค่าเช่า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

54,726,279
30,594,141
1,808,853,629
(24,475,323)
(1,617,097,088)

16,744,766
3,761,270
(1,100,741)
-

25,967,783
11,475,154
874,428,972
(14,969,016)
(689,036,070)

12,403,849
867,328
(1,254,287)
-

กําไรขั้นต้ น

252,601,638

19,405,295

207,866,823

12,016,890

กําไรจากการซื้อกิจการ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

5,801,894
(19,743,541)
(35,636,797)

27,651,351
1,339,904
(2,275,826)
(5,388,180)

6,565,213
(19,364,130)
(22,729,752)

1,340,463
(1,997,420)
(2,731,181)

203,023,194
(38,642,443)

40,732,544
-

172,338,154
(35,725,653)

8,628,752
-

164,380,751

40,732,544

136,612,501

8,628,752

กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ :
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

19,970,000

-

19,970,000

-

กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี

19,970,000

-

19,970,000

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

184,350,751

40,732,544

156,582,501

8,628,752

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

164,380,751
-

38,506,324
2,226,220

136,612,501
-

8,628,752
-

กําไรสํ าหรับงวด

164,380,751

40,732,544

136,612,501

8,628,752

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

184,350,751
-

38,506,324
2,226,220

156,582,501
-

8,628,752
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

184,350,751

40,732,544

156,582,501

8,628,752

4.32

2.27

3.59

0.51

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

4
4
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 11 ถึง 23 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
6

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ ว
บาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ ผลกําไรจาก
ส่ วนเกินทุน
กําไรสะสม
การวัดมูลค่ า
รวมส่ วนของ
จากการแลกหุ้น
ยังไม่ ได้ จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
บาท
บาท
บาท
บาท

ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี
อํานาจควบคุม
บาท

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

170,000,000

-

73,814,076

10,200,000

254,014,076

-

254,014,076

-

-

38,506,324

-

38,506,324

2,226,220

40,732,544

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

170,000,000

-

112,320,400

10,200,000

292,520,400

2,226,220

294,746,620

ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

380,599,960

172,861,100

479,290,007

6,800,000

1,039,551,067

-

1,039,551,067

-

-

164,380,751

19,970,000

184,350,751

-

184,350,751

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

380,599,960

172,861,100

643,670,758

26,770,000

1,223,901,818

-

1,223,901,818

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 11 ถึง 23 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

7

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ ว
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
องค์ ประกอบอืน่
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส่ วนเกินทุน
ผลกําไรจากการวัดมูลค่ า
จากการแลกหุ้น
กําไรสะสม เงินลงทุนเผือ่ ขาย
บาท
บาท
บาท

รวมส่ วนของ
ผู้ถอื หุ้น
บาท

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้นสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

170,000,000

-

73,814,076

10,200,000

254,014,076

-

-

8,628,752

-

8,628,752

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

170,000,000

-

82,442,828

10,200,000

262,642,828

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้นสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

380,599,960

202,175,962

91,184,825

6,800,000

680,760,747

-

-

136,612,501

19,970,000

156,582,501

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

380,599,960

202,175,962

227,797,326

26,770,000

837,343,248

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 11 ถึง 23 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

8

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการซื้อกิจการ
รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
ตัดจําหน่ายรายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้เงินปั นผล
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้อและการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย)
ลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

203,023,194

40,732,544

172,338,154

8,628,752

17,741,917
11,389,594
(16,303,043)
768,602
28,921,483
(3,311,133)
35,636,797
(3,063,400)

520,569
144,189
(27,651,351)
(2,848,179)
201,843
5,388,180
-

11,165,184
3,647,599
(2,541,767)
768,602
4,507,876
(1,010,624)
22,729,752
(3,063,400)

520,569
129,532
(1,947,794)
2,731,181
-

(930,154)
523,455
1,483,588,516
30,468,866
(58,174,492)
(18,920,560)
14,860,591
(117,770,147)

(49,883)
3,576,090
(36,613)
35,821,554
(4,887,266)
(491,027)
37,783,853

(750,702)
853,066
524,593,492
30,468,866
35,269,040
1,163,562
17,068,411
(17,294,590)

(49,883)
(1,456,279)
(36,613)
34,723,748
1,446,649
(3,716,230)
37,783,853

1,608,450,086

88,204,503

799,912,521

78,757,485

(66,199,439)
(22,648,363)

(2,733,213)
(7,296,814)

(23,840,803)
(10,566,614)

(2,733,213)
(2,258,502)

1,519,602,284

78,174,476

765,505,104

73,765,770

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 11 ถึง 23 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

9

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดที่ได้มา
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลรับ

(411,826)
(492,268,634)
(365,400,000)
6,646,800

(60,000,000)
(1,463,484)
(259,562,012)
-

(411,826)
(492,364,853)
(365,400,000)
(15,000,000)
6,646,800

(60,000,000)
(1,463,484)
(259,562,012)
-

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(851,433,660)

(321,025,496)

(866,529,879)

(321,025,496)

(2,066,461)
828,841,976
(1,397,388,574)
(783,250)
(15,375,000)

293,406,395
(245,562)
(922,416)

293,406,395
(245,562)
(912,416)

(586,771,309)

292,238,417

828,841,976
(808,896,322)
(783,250)
160,000,000
179,162,404

292,248,417

81,397,315
29,472,537

49,387,397
31,136,319

78,137,629
24,223,208

44,988,691
29,438,030

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

110,869,852

80,523,716

102,360,837

74,426,721

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เจ้าหนี้คงค้างจากการก่อสร้าง

594,233,371

379,974,208
170,958,185

594,137,153

379,974,208
170,958,185

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับ(จ่าย)เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 11 ถึง 23 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

10

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั จํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550
และมีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 1121 หมู่ที่ 3 ถนน เทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) คือ การให้เช่ าโรงงาน คลังสิ นค้า และอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ และขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการให้เช่า
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ากลุ่มบริ ษทั
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ข้อมูลทางการเงิ นรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลที่ นาํ เสนอนี้ ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ ได้
ตรวจสอบ

2

เกณฑ์ การจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปใน
ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่ งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ.2547 งบการเงินหลัก (คืองบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแส
เงินสด) ได้จดั ทําให้เป็ นรู ปแบบที่สมบูรณ์ ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็ นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลภาษาไทยที่จดั ทําตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
3

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชี ที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดี ยวกันกับนโยบายการบัญชี ที่ใช้ในการจัดทํา
งบการเงินสําหรับงวดปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรั บปรุ ง และการตี ความมาตรฐานบัญชี ใหม่ ที่มีผลบังคับใช้สําหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 แต่ กลุ่ มบริ ษ ทั ยังไม่ ได้นํามาถื อปฏิ บ ัติ ก่ อนวันที่ มี ผลบังคับใช้
มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25

เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่
ตีราคาใหม่
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้

ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินที่นาํ เสนอ ยกเว้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ซึ่ งรวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนี้ สิน
หรื อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากจํานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายแก่ หรื อได้รับคืนจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้
อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บงั คับใช้อยูห่ รื อที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีคาํ นวณโดยอ้างอิงจากผลแตกต่างชัว่ คราวของฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
นั้นด้วยอัตราภาษีสาํ หรับงวดที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อในงวดที่กิจการคาดว่า
จะต้องจ่ายชําระหนี้ สินภาษี โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่ บงั คับใช้อยู่หรื อที่ คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี ผลบังคับใช้
ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดย
การปรับปรุ งย้อนหลัง ซึ่ งคาดว่าน่าจะทําให้มีเกิดรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และมีผลกระทบต่อกําไรสะสมและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ ผูบ้ ริ หารของกิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งคราวในระหว่างงวดปี บัญชีจะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับการ
แสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
4

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั ได้แสดงเจตนารมณ์ต่อสาธารณชนที่จะจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแก่กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ โดยแผนการจําหน่ายคาดว่าจะเสร็ จสิ้ นภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั จึงทําการจัดประเภทอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
หลังจากนั้นสิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้ถูกขายไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมีรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน
1,808 ล้านบาท และ 874 ล้านบาท แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
ที่ดิน อาคาร ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และ
ระบบสาธารณูปโภค
สิ ทธิการเช่า
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-

1,332,588,516
151,000,000
1,483,588,516

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
-

524,593,492
524,593,492

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนเผือ่ ขาย แสดงได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม
แฟคทอรี่ แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์
ยอดยกมา
บวก การซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
กําไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

176,800,000
365,400,000

180,200,000
-

176,800,000
365,400,000

180,200,000
-

19,970,000
562,170,000

(3,400,000)
176,800,000

19,970,000
562,170,000

(3,400,000)
176,800,000

เ งิ น ล ง ทุ น ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น เ งิ น ล ง ทุ น ที่ ไ ม่ มี อ า ยุ ค ร บ กํ า ห น ด
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
6

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สั ดส่ วนการถือหุ้น

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชําระแล้ ว (รวม)

31มีนาคม 31ธันวาคม
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ร้ อยละ
ร้ อยละ

วิธีราคาทุน

31มีนาคม
พ.ศ. 2555
บาท

31ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

31มีนาคม
พ.ศ. 2555
บาท

31ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซี ย
อะไลแอนซ์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั
ดับบลิวเอชเอ โกลแมค
อะไลแอนซ์ จํากัด)

ให้เช่าโรงงาน
คลังสิ นค้าและ
อสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ

100

100

310,000,000

310,000,000

566,876,956

566,876,956

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั
ดับบลิวเอชเอ ซี ดับบลิวที
อะไลแอนซ์ จํากัด)

ให้เช่าโรงงาน
คลังสิ นค้าและ
อสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ

100

100

260,000,000

260,000,000

331,399,961

331,399,961

898,276,917

898,276,917
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
7

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน - สุ ทธิ

ที่ดนิ
บาท
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างงวด
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

547,665,977
108,349,063
656,015,040

ข้ อมูลทางการเงินรวม
อาคาร
ส่ วนปรับปรุงอาคาร
และระบบสาธารณูปโภค
สิ ทธิการเช่ า
บาท
บาท
1,764,470,465
90,612
422,417,833
(16,972,333)
2,170,006,577

197,546,237
8,044,116
(1,872,987)
203,717,366

งานระหว่าง
ก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

815,227,005
302,813,017
(422,417,833)
695,622,189

3,324,909,684
419,296,808
(18,845,320)
3,725,361,172

บริ ษทั ได้นาํ ที่ดิน อาคารและคลังสิ นค้าไปจดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะยาว (ดูหมายเหตุ 9)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
7

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน - สุ ทธิ (ต่อ)

ที่ดนิ
บาท
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างงวด
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

165,241,500
108,349,063
273,590,563

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
อาคาร
ส่ วนปรับปรุงอาคาร
และระบบสาธารณูปโภค
สิ ทธิการเช่ า
บาท
บาท
586,974,874
90,612
422,417,833
(10,404,658)
999,078,661

149,596,395
8,044,116
(1,333,922)
156,306,589

งานระหว่าง
ก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

815,227,005
302,813,017
(422,417,833)
695,622,189

1,717,039,774
419,296,808
(11,738,580)
2,124,598,002

บริ ษทั ได้นาํ ที่ดิน อาคารและคลังสิ นค้าไปจดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะยาว (ดูหมายเหตุ 9)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
8

ส่ วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ข้ อมูลทางการเงินรวม

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

เครื่องใช้
สํ านักงาน
บาท

3,198,480
183,275
(41,659)
3,340,096

3,660,502
313,781
(226,714)
3,747,569

ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท
สํ าหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

3,198,480
183,275
(41,659)
3,340,096

รถยนต์
บาท

อาคาร
ระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

8,140,062
568,600
(501,211)
8,207,451

-

14,999,044
1,065,656
(769,584)
15,295,116

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
เครื่องใช้
อาคาร
สํ านักงาน
รถยนต์
ระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

3,615,420
313,781
(217,656)
3,711,545

8,140,062
568,600
(501,211)
8,207,451

-

14,953,962
1,065,656
(760,526)
15,259,092
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
9

เงินกู้ยมื
ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
ส่ วนของหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 12)
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม
ส่ วนของไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 12)
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม
เงินกูย้ มื รวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

4,975,286
606,548,171
2,415,433

7,041,747
1,606,376,124
2,272,974

538,085,155
2,415,433

964,058,207
2,272,974

613,938,890

15,375,000
1,631,065,845

540,500,588

966,331,181

1,767,450,664
3,669,569

1,336,169,309
3,941,448

1,411,968,530
3,669,569

966,049,824
3,941,448

1,771,120,233
2,385,509,123

1,340,110,757
2,971,176,602

160,000,000
1,575,638,099
2,116,138,687

969,991,272
1,936,322,453

ณ วันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั มี เงิ นกู้ยืมที่ มีหลักประกันจากสถาบันการเงิ นในประเทศหลายแห่ งเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น
1,956,138,687 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 : 1,936,322,453 บาท) เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินมีระยะเวลาครบกําหนดภายใน
11 ปี นับจากวันที่ เริ่ มต้นสัญญา และมี อตั ราดอกเบี้ ยระหว่าง MLR - ร้ อยละ 1.5 ถึ ง MLR โดยใช้หลักประกันเป็ นที่ ดิน อาคาร
คลังสิ นค้า และสิ ทธิ การเช่า (หมายเหตุ 7) หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินมีหลักประกันคือบริ ษทั จะต้องมอบคืนสัญญาเช่าการเงิน
แก่ผใู้ ห้เช่าในกรณี ที่บริ ษทั ผิดสัญญา
บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ที่มีหลักประกันจากสถาบันการเงินในประเทศเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 423,945,150 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 :
1,019,479,150 บาท) เงิ นเบิกเกิ นบัญชี ธนาคารมีอตั ราดอกเบี้ ย MOR ต่อปี เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นมี ระยะเวลาครบกําหนด
ภายใน 13 ปี นั บ จากวัน ที่ เ ริ่ มต้น สั ญ ญา และมี อ ัต ราดอกเบี้ ยระหว่ า ง MLR - ร้ อ ยละ 1.0 ถึ ง MLR โดยเงิ น กู้ยื ม ดัง กล่ า ว
ใช้หลักประกันเป็ นที่ดิน อาคาร คลังสิ นค้า และสิ ทธิการเช่า (หมายเหตุ 7)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
9

เงินกู้ยมื (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะบริษทั
บาท

2,971,176,602
365,400,000
603,441,975
423,000
(1,555,382,454)
2,385,059,123

1,936,322,453
365,400,000
763,441,975
423,000
(949,448,741)
2,116,138,687

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะบริษทั
บาท

1,498,781,337
215,406,395
(61,646,742)
1,652,540,990

323,358,804
215,406,395
(1,157,978)
537,607,221

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ งวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
เงินกูย้ มื เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
เงินกูย้ มื เพื่อการก่อสร้างสิ นทรัพย์
เงินกูย้ มื เพื่อซื้อรถยนต์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื
ราคาตามบัญชีปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตน้ งวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
เงินกูย้ มื เพื่อการก่อสร้างสิ นทรัพย์
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื
ราคาตามบัญชีปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
วงเงินกู้ยมื
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกออกมาใช้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- ครบกําหนดภายใน 1 ปี

1,199,158,025
1,199,158,025

501,600,000
501,600,000

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
1,199,158,025
1,199,158,025

501,600,000
501,600,000
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ว ง เ งิ น กู้ ยื ม ที่ จ ะ ค ร บ กํ า ห น ด ภ า ย ใ น ห นึ่ ง ปี เ ป็ น ว ง เ งิ น กู้ ยื ม ข อ ง แ ต่ ล ะ ปี ที่ จ ะ มี ก า ร ท บ ท ว น ต า ม ว า ร ะ

20

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
10

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า
เช็คจ่ายล่วงหน้า - ค่าก่อสร้าง
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

518,549,432
77,143,579
27,898,439
623,591,450

464,219,729
112,105,166
87,450,181
663,775,076

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
518,549,432
77,101,979
25,723,378
87,000,000
708,374,789

464,219,729
112,105,166
78,886,206
655,211,101

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริ ษทั มีเช็คลงวันที่ล่วงหน้า เนื่องจากการซื้ อกิจการเป็ นจํานวน
16.6 ล้านบาท รวมอยูใ่ นเจ้าหนี้อื่น
11

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ต้ งั ค้างจ่ายโดยใช้วธิ ีการประมาณการจากฝ่ ายบริ หารในแต่ละไตรมาส

12

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเปิ ดเผยในหมายเหตุ 6
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
12.1 รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่

ดอกเบี้ยรับ
- บริ ษทั ย่อย
รายได้จากการบริ หารบริ ษทั
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าสํานักงานจ่าย

ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

-

-

1,010,624

-

-

-

160,000

-

1,631,815

126,549

1,844,565

126,549
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
12

- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

1,128,635

116,827

1,128,635

88,234

12.2 เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะบริษทั
บาท
บริษัท แวร์ เฮาส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จํากัด
ยอดต้นงวด
เงินให้กเู้ พิ่มระหว่างงวด

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

ยอดปลายงวด

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริ ษทั มีเงินให้กแู้ ก่บริ ษทั ย่อยในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน โดย
มีดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่มีเจตนาเรี ยกชําระคืนเงินให้กยู้ มื นี้
ภายใน 12 เดือนข้างหน้า จึงจัดประเภทเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว
12.3 เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

ยอดต้นงวด
เงินกูเ้ พิ่มระหว่างงวด
เงินชําระคืนระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะบริษทั
บาท

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

140,000,000
(140,000,000)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูจ้ ากกรรมการซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าในการให้กยู้ มื ปกติโดยมี
ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
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รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
12.4 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญของกิจการ เป็ นดังนี้

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
13

ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
7,810,000

300,000

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
7,810,000

300,000

ภาระผูกพัน
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้ารวมทั้ง
สัญญาต่างๆที่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ยกเว้นดังต่อไปนี้
13.1 รายจ่ ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ ไม่ ได้ รับรู้ ในข้ อมูลทางการเงิน
ระหว่ างกาล มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
สัญญาก่อสร้างคลังสิ นค้า

1,295,435,719

253,732,648

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
1,295,435,719

253,732,648

13.2 ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี้
กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้สาํ หรับสิ ทธิการเช่าที่ดิน ระยะเวลาของสัญญาเช่าอยูร่ ะหว่าง 5 ถึง
30 ปี และสัญญาเช่าส่ วนใหญ่สามารถต่ออายุการเช่าได้โดยอัตราค่าเช่าใหม่เป็ นไปตามอัตราตลาด
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
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ภาระผูกพัน (ต่อ)
13.2 ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
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12,090,870
65,136,617
527,561,771
604,789,258

17,733,920
73,101,864
584,618,369
675,454,153

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
12,090,870
65,136,617
527,561,771
604,789,258

10,752,120
43,447,814
356,202,549
410,402,483

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในรายงาน
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2555 มีมติเอกฉันท์ให้
- เปลี่ยนแปลงราคาหุ ้นที่ตราไว้จากหุน้ ละ 10 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยการแตกหุน้ สามัญจํานวน 38,059,996 หุ ้น
เป็ นหุน้ สามัญจํานวน 380,599,960 หุน้
- อนุ ม ั ติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท อี ก จํ า นวน 129,400,040 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นปั จจุ บ ั น 380,599,960 บาท
เป็ น 510,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 129,400,040 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 1 บาท
- บริ ษทั จดทะเบียนแปลงสภาพจากบริ ษทั จํากัด เป็ นบริ ษทั มหาชน
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนการแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555
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