บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด)
ข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษ ัท ส าหรั บ งวดเก้าเดื อ นสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และหมายเหตุ ประกอบข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ข้อสรุ ปเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รั บอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ั บผิดชอบด้านการเงิ นและ
บัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบ
ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ
คอร์ปอเรชัน่ จากัด และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ตามลาดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ
เสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 งบแสดงฐานะการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2554 ที่ แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นดังกล่ าว ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใด
ภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

อโนทัย ลีกิจวัฒนะ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
กรุ งเทพมหานคร
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและเงินมัดจา
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

108,545,163
16,433,437
25,015,791
98,766,839
1,238,327,745

29,472,537
4,437,701
9,866,510
55,893,010
1,522,360,716

104,965,361
16,267,310
25,015,791
85,587,278
247,603,869

24,223,208
4,229,976
9,866,510
51,450,904
531,920,822

1,487,088,975

1,622,030,474

479,439,609

621,691,420

599,648,000
-

176,800,000
-

599,648,000
898,276,917

176,800,000
898,276,917

16.3

-

-

74,394,004

59,394,004

8
9
10

11,389,926
3,933,782,205
166,417,166
27,415,894
45,674,463

3,708,810
3,127,363,447
197,546,237
14,999,044
45,552,000

11,389,927
3,305,025,120
166,417,166
27,395,118
32,899,463

3,708,810
1,567,443,379
149,596,395
14,953,962
38,127,109

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

4,784,327,654

3,565,969,538

5,115,445,715

2,908,300,576

รวมสินทรัพย์

6,271,416,629

5,188,000,012

5,594,885,324

3,529,991,996

5

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บคุ คลหรื อ
กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
รายได้จากสัญญาเช่าดาเนินงาน
รอตัดบัญชี - สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
สิ ทธิการเช่า
ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น

6
7

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อในหน้า 12 ถึง 29 เป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
3

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้ น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ ยวข้องกัน
ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น
หนี้ สินที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

11
12

6,311,788
837,859,650

7,041,747
663,775,076

836,301,528

655,211,101

11

713,801,963

596,351,775

713,801,963

528,012,478

11 , 16.4

84,656,850
29,538,206
77,741,673

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

239,225,000
27,902,140
25,159,039
72,692,094

6,440,026
38,410,043

5

676,866,466

1,142,046,880

256,478,510

467,592,703

2,426,776,596

2,576,178,585

2,171,560,274

1,695,666,351

2,314,023,219
244,975,347

1,340,110,757
232,159,603

2,314,023,219
244,975,348

969,991,272
183,573,626

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

2,558,998,566

1,572,270,360

2,558,998,567

1,153,564,898

รวมหนีส้ ิน

4,985,775,162

4,148,448,945

4,730,558,841

2,849,231,249

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ
เงินมัดจาจากสัญญาเช่าระยะยาว

11

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อในหน้า 12 ถึง 29 เป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
4

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
30 กันยายน
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้ น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ จานวน 510,000,000 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้วไว้หุ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 :
จานวน 38,059,996 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

13

510,000,000

380,599,960

510,000,000

380,599,960

380,599,960

380,599,960

380,599,960

380,599,960

172,861,100
667,932,407
64,248,000

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

202,175,962
217,302,561
64,248,000

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

รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

1,285,641,467
-

1,039,551,067
-

864,326,483
-

680,760,747
-

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,285,641,467

1,039,551,067

864,326,483

680,760,747

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

6,271,416,629

5,188,000,012

5,594,885,324

3,529,991,996

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ จานวน 380,599,960 หุ ้น
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้วไว้หุ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 :
จานวน 38,059,996 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
ส่วนเกินทุนจากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
ด้วยการแลกหุ้น
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่ นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อในหน้า 12 ถึง 29 เป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
5

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้คา่ เช่าและค่าบริ การ
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ

83,731,349
(27,415,943)

58,669,796
(12,874,384)

51,764,913
(27,004,234)

23,978,622
(5,777,513)

56,315,406

45,795,412

24,760,679

18,201,109

11,762,533
(13,688,691)
(36,354,125)

322,432,986
3,614,747
(10,435,548)
(14,795,601)

13,345,042
(13,073,455)
(31,022,626)

2,185,795
(8,507,251)
(3,060,885)

18,035,123
(3,091,797)

346,611,996
(233,505)

(5,990,360)
-

8,818,768
-

กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

14,943,326

346,378,491

(5,990,360)

8,818,768

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

16,062,000

(10,200,000)

16,062,000

(10,200,000)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี

16,062,000

(10,200,000)

16,062,000

(10,200,000)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

31,005,326

336,178,491

10,071,640

(1,381,232)

การแบ่ งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่อานาจควบคุม

14,943,326
-

339,284,487
7,094,004

(5,990,360)
-

8,818,768
-

กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

14,943,326

346,378,491

(5,990,360)

8,818,768

การแบ่ งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

31,005,326
-

329,084,487
7,094,004

10,071,640
-

(1,381,232)
-

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

31,005,326

336,178,491

10,071,640

(1,381,232)

0.04

2.00

(0.02)

0.05

กาไรขั้นต้ น
กาไรจากการซื้ อกิจการ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้ น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

15

14

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อในหน้า 12 ถึง 29 เป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
6

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้คา่ เช่าและค่าบริ การ
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

4
4
4
4

(20,036,870)
-

129,723,365
874,428,972
(66,083,413)
(689,036,070)

(10,013,277)
-

348,769,744

104,460,325

249,032,854

44,107,462

4
4
4
4

30,734,595
(45,098,457)
(101,000,470)

350,084,337
10,542,758
(18,636,918)
(42,440,585)

33,141,386
(43,575,073)
(76,755,778)

9,102,064
(15,206,362)
(18,050,885)

4, 15

233,405,412
(44,763,012)

404,009,917
(233,505)

161,843,389
(35,725,653)

19,952,279
-

188,642,400

403,776,412

126,117,736

19,952,279

57,448,000

(10,200,000)

57,448,000

(10,200,000)

57,448,000

(10,200,000)

57,448,000

(10,200,000)

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

246,090,400

393,576,412

183,565,736

9,752,279

การแบ่ งปันกาไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่อานาจควบคุม

188,642,400
-

387,375,878
16,400,534

126,117,736
-

19,952,279
-

กาไรสาหรับงวด

188,642,400

403,776,412

126,117,736

19,952,279

การแบ่ งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

246,090,400
-

377,175,878
16,400,534

183,565,736
-

9,752,279
-

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

246,090,400

393,576,412

183,565,736

9,752,279

0.50

2.28

0.33

0.12

กาไรขั้นต้ น
กาไรจากการซื้ อกิจการ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

6

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด-สุ ทธิจากภาษี

กาไรต่ อหุ้ น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

14

241,508,071
1,808,853,629
(84,494,869)
(1,617,097,087)

124,497,195

54,120,739

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อในหน้า 12 ถึง 29 เป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
7

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรั บงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ ว
บาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นบริ ษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ - ผลกาไร
ส่ วนเกินทุน
กาไรสะสม
จากการวัดมูลค่ า
รวมส่ วนของ
จากการแลกหุ้น ยังไม่ ได้จัดสรร
เงินลงทุนเผื่อขาย ผู้ถอื หุ้นบริ ษทั ใหญ่
บาท
บาท
บาท
บาท

ส่ วนได้เสียที่ไม่ มี
อานาจควบคุม
บาท

รวมส่ วนของ
ผู้ถอื หุ้น
บาท

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้นสาหรั บงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

170,000,000

-

73,814,076

10,200,000

254,014,076

-

254,014,076

-

-

387,375,878

(10,200,000)

377,175,878

16,400,534

393,576,412

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

170,000,000

-

461,189,954

-

631,189,954

16,400,534

647,590,488

ยอดคงเหลือ ณ ต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้นสาหรั บงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

380,599,960

172,861,100

479,290,007

6,800,000

1,039,551,067

-

1,039,551,067

-

-

188,642,400

57,448,000

246,090,400

-

246,090,400

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

380,599,960

172,861,100

667,932,407

64,248,000

1,285,641,467

-

1,285,641,467

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อในหน้า 12 ถึง 29 เป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
8

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)
สาหรั บงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นบริษทั ใหญ่
องค์ประกอบอืน่ ของ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ผลกาไรจากการวัดมูลค่ า

รวมส่ วนของ

กาไรสะสม

เงินลงทุนเผื่อขาย

ผู้ถอื หุ้น

บาท

บาท

บาท

บาท

170,000,000

-

73,814,076

10,200,000

254,014,076

-

-

19,952,279

(10,200,000)

9,752,279

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยาน พ.ศ. 2554

170,000,000

-

93,766,355

-

263,766,355

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้นสาหรั บงวด

380,599,960

202,175,962

91,184,825

6,800,000

680,760,747

-

-

126,117,736

57,448,000

183,565,736

380,599,960

202,175,962

217,302,561

64,248,000

864,326,483

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

ทุนที่ออกและ

ส่ วนเกินทุน

ชาระแล้ ว

จากการแลกหุ้น

บาท
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถอื หุ้นสาหรั บงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อในหน้า 12 ถึง 29 เป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
9

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
กาไรจากการซื้ อกิจการ
รายได้จากสัญญาเช่าดาเนินงานรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่าดาเนินงานรอตัดบัญชี
ตัดจาหน่ายรายได้จากสัญญาเช่าดาเนินงาน
รอตัดบัญชี
ตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายสัญญาเช่าดาเนินงาน
รอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้เงินปันผล
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้ อ
และการจาหน่ายบริ ษทั ย่อย)
ลูกหนี้ การค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น
เงินมัดจาจากสัญญาเช่าระยะยาว

233,405,412

404,009,917

161,843,389

19,952,279

61,360,319
13,842,652
(27,500,769)
6,303,266

8,651,775
1,223,956
(350,084,377)
(20,367,854)
2,404,495

47,762,820
5,176,598
(8,106,626)
6,303,266

6,197,610
772,534
(4,547,415)
547,086

28,921,483

-

4,507,876

-

(3,311,133)
(226,765)
101,000,470
(22,535,898)

(104,800)
42,440,585
-

(3,705,968)
76,755,778
(22,535,898)

(232,186)
18,050,885
-

(15,579,136)
(11,807,888)
1,483,588,516
(8,258,351)
(65,417,392)
30,509,928
26,174,729
(59,869,326)

6,422,138
(18,025,154)
(7,463,618)
(50,501,277)
(60,339,897)
27,549,627
79,856,547

(15,620,734)
(11,605,895)
524,593,492
4,516,649
(58,411,540)
21,462,114
28,260,101
40,606,232

(296,443)
(14,398,192)
(1,896,983)
(51,711,979)
3,914,685
33,928,753
75,678,113

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายภาษีเงินได้

1,770,600,117
(144,450,277)
226,765
(41,882,726)

65,672,063
(18,821,459)
104,800
(42,154,423)

801,801,654
(77,037,094)
174,893
(19,741,430)

85,958,747
(16,372,662)
93,057
(48,587,873)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

1,584,493,879

4,800,981

705,198,023

21,091,269

8, 10
4

4

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อในหน้า 12 ถึง 29 เป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
10

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อส่วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ ทธิการเช่า
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บคุ คลหรื อกิจการ
ที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินปันผลรับ

(11,561,318)
(1,803,099,307)
(365,400,000)
(20,752,064)

(468,900,996)
(11,035,322)
(642,315,270)
(82,725,635)

(11,561,318)
(1,803,099,307)
(365,400,000)
(20,752,064)

(468,900,996)
(11,035,322)
(642,315,270)
(82,725,635)

16,294,708

-

(15,000,000)
16,294,708

(59,394,004)
-

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(2,184,517,981)

(1,204,977,223)

(2,199,517,981)

(1,264,371,227)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
(จ่ายคืน)รับเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับ(จ่าย)เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน

(729,959)
2,190,426,481
(1,492,950,625)
(2,274,169)
(15,375,000)

2,190,426,481
(852,315,201)
(2,274,169)
239,225,000

679,096,728

(1,920,236)
1,235,923,192
(51,055,482)
(1,261,505)
120,795,195
(15,485,000)
1,302,481,164

1,575,062,111

1,229,888,234
(4,568,064)
(1,261,505)
120,905,195
(15,374,999)
1,344,963,860

79,072,626
29,472,537

102,304,922
31,826,644

80,742,153
24,223,208

101,683,902
29,438,030

108,545,163

134,131,566

104,965,361

131,121,932

1,212,029,433

-

247,603,869

-

815,744,472
3,665,618

416,890,384
5,409,904

815,744,472
3,665,618

416,890,384
5,409,904

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

6, 11
9
16.3

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็ นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
การเพิ่มขึ้นของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ยงั คงค้างหนี้ จากการก่อสร้าง
การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์จากสัญญาเช่าการเงิน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อในหน้า 12 ถึง 29 เป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั จากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน
พ.ศ. 2550 และเมื่ อ วัน ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้จ ดทะเบี ย นแปลงสภาพเป็ นบริ ษ ัท มหาชนกับ กระทรวงพาณิ ช ย์ และได้
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั จาก “บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด” เป็ น “บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)”
บริ ษทั มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 1121 หมู่ที่ 3 ถนน เทพารักษ์ ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ย (“กลุ่ ม บริ ษัท ”) คื อ การให้ เ ช่ า โรงงาน คลัง สิ น ค้า และอสั ง หาริ มทรั พ ย์อื่ น ๆ และ
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการให้เช่า
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ากลุ่มบริ ษทั
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อ วันที่
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลที่นาเสนอนี้ ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

เกณฑ์ การจัดทาข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปใน
ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 งบการเงินหลัก (คืองบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และ
งบกระแสเงินสด) ได้จดั ทาให้เป็ นรู ปแบบที่สมบูรณ์ ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทาเป็ นแบบย่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลภาษาไทยที่จดั ทาตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
กลุ่มบริ ษทั ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทรายการสิ ทธิ การเช่าจากเดิมแสดงรวมในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นรายการแยกต่างหากใน
งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
3

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชี ที่ ใช้ในการจัดทาข้อ มูลทางการเงิ นระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดี ยวกัน กับ นโยบายการบัญชี ที่ ใช้ในการจัดท า
งบการเงินสาหรับงวดปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที่ มีการปรั บ ปรุ ง และการตี ความมาตรฐานบัญชี ใหม่ที่ มีผลบังคับ ใช้ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 แต่ กลุ่ มบริ ษ ัทยังไม่ ได้น ามาถื 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 การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคา
ที่ตีราคาใหม่
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้

ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่อข้อมูลทางการเงินที่นาเสนอ ยกเว้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ซึ่ งรวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนี้ สิน
หรื อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั คานวณจากจานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายแก่ หรื อได้รับคืนจากหน่ วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้
อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บงั คับใช้อยู่หรื อที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี คานวณโดยอ้างอิงจากผลแตกต่างชั่วคราวของฐานภาษีของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรั พย์หรื อ
หนี้สินนั้นด้วยอัตราภาษีสาหรับงวดที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อในงวดที่กิจการ
คาดว่าจะต้องจ่ายชาระหนี้ สินภาษี โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บงั คับใช้อยู่หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดย
การปรั บปรุ งย้อนหลัง ซึ่ งคาดว่าน่ าจะทาให้มีเกิดรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และมีผลกระทบต่อกาไรสะสมและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ ผูบ้ ริ หารของกิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
รายจ่ ายที่ เกิ ดขึ้น เป็ นครั้ งคราวในระหว่างงวดปี บัญชี จะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อ ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี โดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับ
การแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
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4

ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานธุรกิจสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ธุรกิจให้ เช่ าคลังสินค้า
และให้ บริการ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
รายได้จากส่ วนงานธุ รกิจ
ต้นทุน
ผลการดาเนินงาน
ตามส่ วนงาน

รวม
พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

241,508,071
(84,494,869)

124,497,195 1,808,853,629
(20,036,870) (1,617,097,087)

- 2,050,361,700
- (1,701,591,956)

124,497,195
(20,036,870)

157,013,202

104,460,325

-

348,769,744

104,460,325

30,734,595
(45,098,457)
(101,000,470)
233,405,412
(44,763,012)
188,642,400

350,084,337
10,542,758
(18,636,918)
(42,440,585)
404,009,917
(233,505)
403,776,412

กาไรจากการซื้ อกิจการ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

5

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

191,756,542

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั ได้แสดงเจตนารมณ์ต่อสาธารณชนที่จะจาหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแก่กองทุนรวม
อสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้าส์ ฟั นด์ โดยแผนการจาหน่ ายคาดว่าจะเสร็ จสิ้ น
ภายในระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั จึงทาการจัดประเภทอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าว
เป็ นสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย หลังจากนั้นสิ นทรั พย์ดงั กล่าวได้ถูกขายไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมี
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 1,808 ล้านบาท และ 874 ล้านบาท แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั ตามลาดับ
เมื่ อ วัน ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 กลุ่ มบริ ษัท ได้แ สดงเจตนารมณ์ ที่ จะจ าหน่ ายอสั งหาริ มทรั พย์เพื่ อ การลงทุ น แก่ กองทุ น รวม
อสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้าส์ ฟั นด์ โดยแผนการจาหน่ ายคาดว่าจะเสร็ จสิ้ น
ภายในระยะเวลา 1 ปี กลุ่ มบริ ษทั จึงทาการจัดประเภทอสั งหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน และสิ ทธิ การเช่ าที่ เกี่ ยวข้อ งภายใต้บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั แวร์ เฮาส์ เอเซี ย อะไลแอนซ์ จากัด เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
จานวนภายใต้มูลค่า 247,603,869 บาท และ 964,425,564 บาท ตามลาดับ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และวันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
5

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย (ต่อ)
กลุ่มสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและหนี้ สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
รายได้จากสัญญาเช่าดาเนินงานรอตัดบัญชี
ที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 8)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ ทธิการเช่า (หมายเหตุ 9)

หนี้สินที่เกีย่ วข้ องโดยตรงกับ
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 11)
เงินมัดจาจากสัญญาเช่าระยะยาว

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

19,394,144
1,165,193,659
6,904,168
46,835,774
1,238,327,745

28,495,974
1,332,588,516
10,276,226
151,000,000
1,522,360,716

247,603,869
247,603,869

4,082,367
524,593,492
3,244,963
531,920,822

619,801,979
57,064,487
676,866,466

1,012,297,323
129,749,557
1,142,046,880

248,000,000
8,478,510
256,478,510

438,318,703
29,274,000
467,492,703
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
5

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพือ่ ขาย (ต่อ)
รายละเอียดของรายได้ที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายสาหรับงวดสามเดือน
และเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2554
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2554
บาท

รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ

29,683,136

37,052,022

-

13,782,664

ข้ อมูลทางการเงินรวม

6

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2554
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2554
บาท

รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ

29,683,136

111,156,065

-

38,347,992

เงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนเผือ่ ขาย แสดงได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม
แฟคทอรี่ แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์
ยอดยกมา
บวก การซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
กาไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน
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
-

57,448,000
599,648,000

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

57,448,000
599,648,000

(3,400,000)
176,800,000
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
7

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ เงิน ลงทุ น ของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อ ยซึ่ งจัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย ณ วันที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2555 และวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
สั ดส่ วนการถือหุ้น

ลักษณะธุรกิจ

8

ทุนชาระแล้ ว (รวม)

30 กันยายน 31ธันวาคม
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ร้ อยละ
ร้ อยละ

วิธีราคาทุน

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

31ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

31ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย
อะไลแอนซ์ จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั
ดับบลิวเอชเอ โกลแมค
อะไลแอนซ์ จากัด)

ให้เช่าโรงงาน
คลังสิ นค้าและ
อสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ

100

100

310,000,000

310,000,000

566,876,956

566,876,956

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

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

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน - สุ ทธิ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและระบบ
งานระหว่ าง
ที่ดนิ
สาธารณูปโภค
ก่อสร้ าง
บาท
บาท
บาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างงวด
โอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
(หมายเหตุ 5)
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

547,665,977
360,165,114
(228,280,618)
679,550,473

1,764,470,465
815,227,005
90,612 1,669,906,924
2,159,010,268 (2,159,010,268)
(936,913,041)
(58,550,233)
2,928,108,071

รวม
บาท
3,127,363,447
2,030,162,650
-

- (1,165,193,659)
(58,550,233)
326,123,661 3,933,782,205
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
8

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน - สุ ทธิ (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและระบบ
ที่ดนิ
สาธารณูปโภค
บาท
บาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างงวด
โอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
(หมายเหตุ 5)
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

งานระหว่ าง
ก่อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

165,241,500
360,165,114
-

586,974,874
815,227,005
90,612 1,669,906,924
2,159,010,268 (2,159,010,268)

1,567,443,379
2,030,162,650
-

525,406,614

(247,603,869)
(44,977,040)
2,453,494,845

(247,603,869)
(44,977,040)
3,305,025,120

326,123,661

บริ ษทั ได้นาที่ดิน อาคารและคลังสิ นค้าไปจดจานองเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะยาว (ดูหมายเหตุ 11)
9

สิ ทธิการเช่ า
ข้ อมูลทางการเงิน
ข้ อมูลทางการเงินรวม
เฉพาะบริษัท

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
เพิ่มระหว่างงวด
ค่าตัดจาหน่าย
โอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 5)
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

บาท

บาท

197,546,237
20,752,064
(5,045,361)
(46,835,774)
166,417,166

149,596,395
20,752,064
(3,931,293)
166,417,166

บริ ษทั ได้นาสิ ทธิการเช่าไปจดจานองเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะยาว (ดูหมายเหตุ 11)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
10

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ข้ อมูลทางการเงินรวม

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนจากงานระหว่างก่อสร้าง
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
บาท

เครื่องใช้
สานักงาน
บาท

3,198,480
739,580
6,728,777
(266,119)
10,400,718

3,660,502
3,130,779
(796,124)
5,995,157

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
บาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนจากงานระหว่างก่อสร้าง
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

3,198,480
739,580
6,728,777
(266,119)
10,400,718

รถยนต์
บาท

งาน
ระหว่ างก่อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

8,140,062
4,627,800
(1,747,843)
11,020,019

6,728,777
(6,728,777)
-

14,999,044
15,226,936
(2,810,086)
27,415,894

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
เครื่องใช้
งาน
สานักงาน
รถยนต์
ระหว่ างก่อสร้ าง
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

3,615,420
3,130,779
(771,818)
5,974,381

8,140,062
4,627,800
(1,747,843)
11,020,019

6,728,777
(6,728,777)
-

14,953,962
15,226,936
(2,785,780)
27,395,118
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

เงินกู้ยืม
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ส่ วนของหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 16.4)
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม
ส่ วนของหนี้สินที่เกีย่ วข้ องโดยตรงกับ
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 5)
ส่ วนของไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 16.4)
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม
เงินกูย้ มื รวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

6,311,788
708,328,971
5,472,992

7,041,747
594,078,801
2,272,974

708,328,971
5,472,992

525,739,504
2,272,974

720,113,751

15,375,000
618,768,522

239,225,000
953,026,963

528,012,478

619,801,979

1,012,297,323

248,000,000

438,318,703

2,311,890,341
2,132,878

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

2,311,890,341
2,132,878

966,049,824
3,941,448

2,314,023,219
3,653,938,949

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

2,314,023,219
3,515,050,182

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

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริ ษ ัท มี เงิ น กู้ยืม ที่ มี ห ลัก ประกัน จากสถาบัน การเงิ น ในประเทศหลายแห่ งเป็ นจ านวนทั้ง สิ้ น
3,268,219,311 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 : 1,930,108,031 บาท) เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินมีระยะเวลาครบกาหนดใน
ระยะเวลา 5 - 11 ปี นับจากวันที่เริ่ มต้นสัญญา และมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่าง MLR - ร้อยละ 1.75 ถึง MLR โดยใช้หลักประกันเป็ น
ที่ ดิน อาคาร คลังสิ น ค้า และสิ ท ธิ การเช่ า (หมายเหตุ 9) หนี้ สิ น ตามสั ญญาเช่ าการเงิ น มีหลักประกัน คื อ บริ ษ ัท จะต้อ งมอบคื น
สัญญาเช่าการเงินแก่ผใู้ ห้เช่าในกรณี ที่บริ ษทั ผิดสัญญา
บริ ษ ัทย่อยมีเงิ นกู้ยืมที่ มี หลักประกันจากสถาบันการเงิ นในประเทศรวมทั้งสิ้ น 378,113,766 บาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 :
1,019,479,150 บาท) เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินมีระยะเวลาครบกาหนดภายในระยะเวลา 9 - 10 ปี นับจากวันที่เริ่ มต้นสัญญา และมี
อัตราดอกเบี้ยระหว่าง MLR - ร้อยละ 1.0 ถึง MLR และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมีอตั ราดอกเบี้ย MOR ต่อปี โดยเงินกูย้ ืมดังกล่าว
ใช้หลักประกันเป็ นที่ดิน อาคาร คลังสิ นค้า และสิ ทธิการเช่า (หมายเหตุ 9)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

เงินกู้ยืม (ต่อ)
กลุ่ มบริ ษ ัทอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของสั ญญาเงิ นกู้ยืมซึ่ งกาหนดให้กลุ่ มบริ ษ ัทต้องด ารงอัตราส่ วนทางการเงิ น สั ดส่ วนการถื อหุ ้น
ของผูบ้ ริ หาร และเงื่อนไขอื่นๆ ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื ที่ได้กาหนดไว้สาหรับวงเงินกูย้ ืมในแต่ละสัญญา
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ งวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
เงินกูย้ มื เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
เงินกูย้ มื เพื่อการก่อสร้างสิ นทรัพย์
เงินกูย้ มื เพื่อซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื
ราคาตามบัญชีปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตน้ งวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
เงินกูย้ มื เพื่อการก่อสร้างสิ นทรัพย์
เงินกูย้ มื เพื่อซื้อหุน้ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด
เงินกูย้ มื เพื่อซื้อหุน้ บริ ษทั แวร์ เฮาส์เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด
เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื
ราคาตามบัญชีปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะบริษัท

บาท

บาท

2,971,176,602
365,400,000
1,825,026,481
3,665,618
(1,511,329,752)
3,653,938,949

1,936,322,453
365,400,000
1,825,026,481
3,665,618
247,000,000
(862,364,370)
3,515,050,182

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะบริษัท
บาท

323,358,804
1,770,940,053
78,000,000
408,900,996
198,398,282
(66,540,482)
2,713,057,653

323,358,804
742,987,238
78,000,000
408,900,996
136,280,195
(19,943,064)
1,669,584,169

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั มีการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ ืม
จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 1,027,952,815 บาท และ 121,512,091 บาท ตามลาดับ รายการเพิ่มขึ้นของเงินกูย้ ืม
ดังกล่าวเป็ นผลจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

เงินกู้ยืม (ต่อ)
วงเงินกู้ยืม
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกออกมาใช้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวครบกาหนดภายใน 1 ปี

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

1,851,573,519
1,851,573,519

501,600,000
501,600,000

1,851,573,519
1,851,573,519

501,600,000
501,600,000

วงเงินกูย้ มื ที่จะครบกาหนดภายในหนึ่งปี เป็ นวงเงินกูย้ มื ของแต่ละปี ที่จะมีการทบทวนตามวาระ
12

เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อนื่
ข้ อมูลทางการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า
เช็คจ่ายล่วงหน้า - ค่าก่อสร้าง
เจ้าหนี้อื่น
รวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

691,988,491
123,770,961
22,100,198
837,859,650

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

691,988,491
123,770,961
20,542,076
836,301,528

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

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริ ษทั มีเช็คลงวันที่ล่วงหน้า เนื่ องจากการซื้ อกิจการเป็ นจานวน
16.6 ล้านบาท รวมอยูใ่ นเจ้าหนี้อื่น
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
13

ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พ.ศ. 2555 มีมติเอกฉันท์ให้
- เปลี่ยนแปลงราคาหุ ้นที่ตราไว้จากหุ ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการแตกหุ ้นสามัญจานวน 38,059,996 หุ ้น
เป็ นหุน้ สามัญจานวน 380,599,960 หุน้
- อนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจานวน 129,400,040 บาท จากทุนจดทะเบียนปั จจุบนั 380,599,960 บาท เป็ น 510,000,000 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 129,400,040 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
บริ ษทั ได้ดาเนินการจดทะเบียนแปลงหุน้ และเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริ ษทั มีหุ้นสามัญจดทะเบียนจานวน 510,000,000 หุ ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554 : จานวน 38,059,996 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท) หุน้ ดังกล่าวได้ออกและชาระแล้วเป็ นจานวน 380,599,960 บาท

14

กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวด
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555

30 กันยายน
พ.ศ. 2554

30 กันยายน
พ.ศ. 2555

30 กันยายน
พ.ศ. 2554

14,943,326
380,599,960
0.04

339,284,487
170,000,000
2.00

(5,990,360)
380,599,960
(0.02)

8,818,768
170,000,000
0.05

23

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
14

กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (ต่อ)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่

30 กันยายน
พ.ศ. 2555

30 กันยายน
พ.ศ. 2554

30 กันยายน
พ.ศ. 2555

30 กันยายน
พ.ศ. 2554

ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้
(หุน้ )
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

188,642,400

387,375,878

126,117,736

19,952,279

380,599,960
0.50

170,000,000
2.28

380,599,960
0.33

170,000,000
0.12

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างที่นาเสนอรายงาน ดังนั้นจึงไม่มีการนาเสนอกาไรต่อหุน้ ปรับลด
15

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ต้ งั ค้างจ่ายโดยใช้วธิ ีการประมาณการจากฝ่ ายบริ หารในแต่ละไตรมาส

16

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
รายละเอียดของกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซียอะไลแอนซ์ จากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด
บริ ษทั เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู้ ือหุน้ ร่ วมกัน

24

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
16

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
16.1 รายได้และค่ าใช้ จ่าย
ในระหว่างงวดสามเดือ นและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 กลุ่ มบริ ษทั มีรายการธุ รกิ จ
ที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่

ดอกเบี้ยรับ
- บริ ษทั ย่อย
รายได้จากการบริ หารบริ ษทั
- บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย
- บริ ษทั ย่อย
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าสานักงานจ่าย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่

ดอกเบี้ยรับ
- บริ ษทั ย่อย
รายได้จากการบริ หารบริ ษทั
- บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย
- บริ ษทั ย่อย
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าสานักงานจ่าย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าชดเชยผลขาดทุนจากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์
- บริ ษทั ย่อย

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2554
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2554
บาท

-

-

1,265,717

139,128

-

-

120,000

-

-

992,754

1,610,310
-

959,055

2,038,929

629,400

2,038,929

629,400

ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

-

-

3,528,300

232,186

-

-

400,000

-

1,631,815

1,292,446

3,310,365
1,450,685

1,258,747

4,296,199

1,472,983

4,296,199

1,347,034

-

-

87,000,000

-

25

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
16

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
16.2 ยอดค้ างชาระ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

ดอกเบี้ยค้างรับ
- บริ ษทั ย่อย

-

-

4,680,714

139,128

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
- บริ ษทั ย่อย

-

-

3,310,365

-

16.3 เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะบริษัท
บาท
บริษัท แวร์ เฮาส์ เอเซี ย อะไลแอนซ์ จากัด
ยอดต้นงวด
เงินให้กเู้ พิ่มระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

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

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริ ษทั มีเงินให้กแู้ ก่บริ ษทั ย่อยในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
โดยมี ดอกเบี้ ยร้ อยละ 6.75 ต่ อ ปี และมีก าหนดช าระคื นเมื่ อทวงถาม แต่ อ ย่างไรก็ตาม บริ ษ ัท ไม่ มี เจตนาเรี ยกช าระคื น
เงินให้กยู้ มื นี้ ภายใน 12 เดือนข้างหน้า จึงจัดประเภทเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
16

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
16.4 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลทางการเงิน
รวม
เฉพาะบริษัท
ยอดต้นงวด
เงินกูเ้ พิ่มระหว่างงวด
เงินชาระคืนระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

บาท

บาท

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

387,000,000
(147,775,000)
239,225,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูจ้ ากกรรมการซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าในการให้กยู้ ืมปกติโดยมี
ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริ ษทั มีเงินกูจ้ ากบริ ษทั ย่อยในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินโดยมีดอกเบี้ยร้อยละ 2.65 ต่อปี และ
มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
16.5 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญของกิจการ เป็ นดังนี้

สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น

ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
5,614,000

4,613,667

ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
5,614,000

3,975,000

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2554
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2554
บาท

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น

18,801,000

6,505,000

18,801,000

5,175,000
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
17

ภาระผูกพัน
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้ารวมทั้ง
สัญญาต่าง ๆ ที่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ยกเว้นดังต่อไปนี้
17.1 รายจ่ ายฝ่ ายทุน เกี่ยวกับ ภาระผู กพัน ที่เป็ นข้ อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ ไม่ ได้ รั บรู้ ในข้ อมูลทางการเงิน
ระหว่ างกาล มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

สัญญาก่อสร้างคลังสิ นค้า

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

232,942,656

253,732,648

232,942,656

253,732,648

17.2 ภาระผูกพันที่เป็ นข้ อผูกมัดตามสั ญญาเช่ าดาเนินงาน - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
ยอดรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี้
กลุ่มบริ ษทั ทาสัญญาเช่ าดาเนิ นงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้สาหรั บสิ ทธิ การเช่ าที่ดิน ระยะเวลาของสัญญาเช่ าอยู่ระหว่าง
28 ถึง 30 ปี และสัญญาเช่าส่ วนใหญ่สามารถต่ออายุการเช่าได้โดยอัตราค่าเช่าใหม่เป็ นไปตามอัตราตลาด
ข้ อมูลทางการเงินรวม

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

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
บาท

15,493,290
68,573,903
536,791,555
620,858,748

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

15,493,290
68,573,903
536,791,555
620,858,748

10,752,120
43,447,814
356,202,549
410,402,483
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
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สิ ทธิประโยชน์ จากคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนในกิ จการพัฒนาอาคารสาหรั บโรงงาน อุตสาหกรรม
และ/หรื อคลังสิ นค้า จานวน 1 โครงการ (3 โรงงาน) ซึ่ งตั้งอยู่ในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1822(2)/2553 โดยมีรายละเอียดและสาระสาคัญของสิ ทธิประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
1)

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้อยละ
100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
ในกรณี ที่ ประกอบกิ จการขาดทุน ในระหว่างเวลาได้รับยกเว้น ภาษี เงิ นได้นิ ติบุคคลตามวรรคหนึ่ ง ผูไ้ ด้รับ การส่ งเสริ ม
จะได้รับอนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกาไรสุ ทธิ ของ
ปี ใดปี หนึ่งหรื อหลายปี ก็ได้

2)

ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคานวณเพื่อ
เสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู้ ด้รับการส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

3)

ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีกาหนดเวลา
5 ปี นับจากวันที่พน้ กาหนดระยะเวลาตามข้อ1

4)

ได้รับอนุ ญาตให้หักค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า และค่าน้ าประปา 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่มี
รายได้จากการประกอบกิจการนั้น

5)

ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนื อไปจาก
การหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ

บริ ษทั ฯ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการพัฒนาอาคารสาหรับโรงงาน อุตสาหกรรมและ/
หรื อคลังสิ นค้า จานวน 1 โครงการ ซึ่ งตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมของบริ ษทั เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จากัด จังหวัดสระบุรี
ตามหนังสื อเลขที่ อก 0908/011059 เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2555 โดยบริ ษทั ฯ อยูใ่ นขั้นตอนขอรับบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
19 เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในรายงาน
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้สั่งรับหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เป็ นต้นไป โดยกาหนดให้หุ้นสามัญจานวน 510,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 510,000,000 บาท เริ่ มซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป โดยจัดอยู่ในกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์วา่ “WHA”
ณ วัน ที่ 8 พฤศจิ กายน พ.ศ.2555 หุ ้น ของบริ ษทั จานวน 129,400,040 หุ ้น ซึ่ งกาหนดการเสนอขายหุ ้น ใหม่แ ก่ ประชาชนทัว่ ไป
เป็ นครั้งแรก ที่ 13.25 บาทต่อหุ ้น ได้ถูกซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยคิดเป็ นมูลค่าการซื้ อขายทั้งสิ้ น 1,714.55 ล้านบาท
ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ โดยประมาณทั้งสิ้ น 32 ล้านบาท
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