บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและ
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น เฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะบริ ษทั
สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันที่แนบมานี้ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ตามลาดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า งบการเงินเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (ก่อนปรับปรุ งใหม่) ของบริ ษทั ดับบลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ที่แสดงเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่นจากสานักงานอื่นตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไปและเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไป ซึ่ ง ก าหนดให้ข ้า พเจ้าต้อ งวางแผนและ
ปฏิ บตั ิงาน เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงิ นแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึ ง การใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้ง ที่ เ ป็ นจ านวนเงิ น และการเปิ ดเผยข้อ มู ล ใน
งบการเงิ น การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ น
สาระสาคัญซึ่งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาเสนอในงบการเงิน
โดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงิ นสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด และบริ ษทั ย่อย และ
ของเฉพาะบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ตามลาดับ โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป
จากการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบรายการปรับปรุ ง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 2.2 ที่ ใช้ในการจัดทางบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี พ.ศ. 2553 ขึ้นใหม่ ข้าพเจ้าเห็ นว่า
รายการปรับปรุ งดังกล่าวเหมาะสมและได้นาไปปรับปรุ งงบการเงิ นตามควรแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาการ
ตรวจสอบ สอบทานหรื อวิธีอื่นใดต่องบการเงิ นสาหรับปี พ.ศ. 2553 นอกเหนื อจากการปรับปรุ งดังกล่าว ดังนั้นข้าพเจ้า
จึงไม่สามารถแสดงความเห็นหรื อให้ความเชื่อมัน่ ต่องบการเงินสาหรับปี พ.ศ. 2553 โดยรวม

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

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

บาท

บาท

บาท

430,273,660

17,370,749

112,111,848

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา

13, 14

23,394,048

13,972,817

19,831,535

ค่าตัดจาหน่าย

13, 14

1,989,786

1,337,240

-

(350,084,377)
(29,715,018)
2,685,192
(548,403)

(7,791,177)
(1,460,585)

(126,408,022)
(106,745)

ต้นทุนทางการเงิน

85,670,227

42,998,149

18,044,004

รายได้เงินปั นผล

(10,596,100)

(10,596,100)

-

-

-

6,284,840

(1,073,019)

(93,557)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและเงินมัดจาค่าสิ นค้า

12,903,757

12,903,757

(22,770,267)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(1,166,723)

(11,126,781)

(931,639)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น

(38,735,769)

(39,557,505)

220,144

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

21,504,004

18,935,990

53,948,932

ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า

(87,622,154)

3,278,736

(18,132,710)

หนี้สินหมุนเวียนอื่ น
เงินมัดจาจากสัญญาเช่าระยะยาว

9,759,713

11,227,706

17,469,894

140,651,647

140,651,647

53,943,979

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

216,648,330

191,071,624

107,127,396

จ่ายดอกเบี้ย

(66,810,262)

(36,658,767)

(18,044,004)

จ่ายภาษีเงินได้

(47,827,803)

(52,767,455)

(34,392,063)

102,010,265

101,645,402

54,691,329

กาไรจากการซื้อกิจการ
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และส่ วนปรับปรุ งอาคาร
รายได้จากสัญญาเช่าดาเนิ นงานรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่าดาเนิ นงานรอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรับ

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้อและการจาหน่ายบริ ษทั ย่อย)
ลูกหนี้การค้า

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 11 ถึง 60 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

บาท

บาท

บาท

(485,500,996)

(485,500,996)

-

(6,679,270)

(6,679,270)

(1,902,269)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิจากเงินสดที่ได้มา

12

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

(1,171,204,749)

(1,171,204,749) (1,175,236,010)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย

-

-

(170,000,000)

เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 25
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เงินสดรับจากการรับชาระหนี้เงินให้กูแ้ ก่บุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ

-

(59,394,004)
-

1,198,947,540

549,782
7,532,700

310,945
7,532,700

72,100,000
106,745
-

(1,655,302,533)

(1,714,935,374)

(75,983,994)

(913,447)

-

(6,614,160)

1,659,852,238

1,659,852,238

715,520,000

(48,944,661)

(39,464,206)

(669,049,030)

(1,312,882)

(1,312,882)

(307,946)

(57,743,087)

(11,000,000)

11,000,000

1,550,938,161

1,608,075,150

50,548,864

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

(2,354,107)

(5,214,822)

29,256,199

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

31,826,644

29,438,030

181,831

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

29,472,537

24,223,208

29,438,030

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับ(จ่าย)เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 11 ถึง 60 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษ ัท ดับ บลิ วเอชเอ คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด (“บริ ษ ัท ”) เป็ นบริ ษ ัท จ ากัด ซึ่ งจัด ตั้ง ขึ้ น ในประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่
25 กันยายน พ.ศ. 2550 และมีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 1121 หมู่ที่ 3 ถนน เทพารักษ์ ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ธุรกิจหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (‚กลุ่มบริ ษทั ‛) คือ การให้เช่าโรงงาน คลังสิ นค้า และอสังหาริ มทรัพย์อื่น ๆ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญซึ่งใช้ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษัท ได้ จั ด ท าขึ้ นตามหลัก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัทได้จัด ท าขึ้ น โดยใช้เ กณฑ์ร าคาทุ น เดิ ม ในการวัด มู ล ค่ า ของ
องค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลาดับต่อไป
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กาหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบัญชีที่สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทาขึ้นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชี
ของกลุ่มบริ ษทั ไปถือปฏิ บตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อ
เกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สาคัญต่องบการเงิ นรวมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที่ 4
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงิ นตามกฎหมายที่ เป็ น
ภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงิ นตาม
กฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ก มาตรฐานการบัญ ชี ใ หม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ การตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่กลุ่มบริ ษทั ได้นามาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552)

เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิด
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ก มาตรฐานการบัญ ชี ใ หม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ การตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่กลุ่มบริ ษทั ได้นามาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) กาหนดห้ามแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และต้องแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่ได้เกิดจาก
รายการกับผูถ้ ื อหุ ้นแยกต่างหากจากรายการกับผูถ้ ือหุ ้น กิ จการสามารถเลือกแสดงงบเดี่ ยว (งบกาไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ) หรื อสองงบ (งบก าไรขาดทุ น และงบกาไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ) ในกรณี ที่กิจการมี
การปรับปรุ งย้อนหลัง หรื อจัดประเภทรายการใหม่ กิจการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นงวด
ของงวดที่นามาเปรี ยบเทียบล่าสุด นอกเหนือจากการแสดงงบ ณ วันสิ้นงวดปั จจุบนั และ ณ วันสิ้ นงวดก่อน
อย่างไรก็ดีสาหรับงบการเงินซึ่ งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และ
เป็ นรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่กิจการนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) มาใช้แต่กิจการ
สามารถเลือกที่จะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงบโดยไม่แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวด
ของงวดที่ น ามาเปรี ยบเที ย บ กลุ่ ม บริ ษัท ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ตั้ง แต่ ว ัน ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะแสดงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเพียงงบเดียว
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ก มาตรฐานการบัญ ชี ใ หม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ การตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่กลุ่มบริ ษทั ได้นามาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552) กาหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้น
สาหรับการรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นภาระผูกพันของกิ จการเป็ น
ส่วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์ กิจการต้องคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนประกอบของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์แต่ละส่ วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่ มีนัยสาคัญเมื่อ
เทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั มาตรฐานที่มีการปรับปรุ งใหม่กาหนดให้กิจการต้องทบทวน
อายุก ารให้ประโยชน์ มูล ค่าคงเหลื อ และวิธี การคิ ดค่า เสื่ อมราคาอย่า งน้อ ยที่ สุด ทุ กสิ้ นรอบปี บัญ ชี
กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 แต่การ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั เนื่องจากผลกระทบ
ที่คานวณได้ไม่เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับที่ 19 เกี่ ยวข้องกับการบัญ ชี ส าหรั บ ผลประโยชน์ พนัก งาน ซึ่ ง สามารถจัด
ประเภทได้ 4 ประเภท ได้แ ก่ ก) ผลประโยชน์ ระยะสั้น ข) ผลประโยชน์ห ลังออกจากงาน รวมถึ ง
โครงการสมทบเงิ น และโครงการผลประโยชน์ พ นั ก งาน ค) ผลประโยชน์ ร ะยะยาวอื่ น และ
ง) ผลประโยชน์เ มื่ อ เลิ ก จ้าง มาตรฐานการบัญชี ฉ บับ นี้ กาหนดให้ว ดั มู ล ค่า โครงการผลประโยชน์
พนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ กิจการสามารถ
เลือกรับรู ้ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการ
ผลประโยชน์ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จหรื อกาไรขาดทุน ส่ วนผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นให้รับรู ้ในกาไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั
ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 แต่การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากผลกระทบที่คานวณได้ไม่เป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงิน
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ก มาตรฐานการบัญ ชี ใ หม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ การตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่กลุ่มบริ ษทั ได้นามาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552) กาหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของ
สิ นทรัพย์น้ นั และยกเลิกวิธีทางเลือกในการรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันที กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552) คานิ ยามของบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้รวมการ
อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดี ยวกันของกิ จการ การร่ วมค้าที่ กิจการเป็ นผูร้ ่ วมค้า และโครงการผลประโยชน์
ตอบแทนหลังออกจากงานสาหรั บผลประโยชน์ของพนักงานของกิ จการ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิ บัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งมีผลกระทบต่อการเปิ ดเผยข้อมูลของ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552) กาหนดให้รายการทุกรายการกับส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุ มจะต้องรั บรู ้ ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น หากรายการนั้นไม่เป็ นการสู ญเสี ยอานาจการควบคุ ม และ
รายการเหล่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อค่าความนิยม หรื อกาไรหรื อขาดทุน มาตรฐานการบัญชีได้กาหนด
วิธีการบัญชี ในกรณี ที่สูญเสี ยการควบคุ ม ส่ วนได้เสี ยคงเหลื อที่ กิจการถืออยู่ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม และรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552) มาตรฐานฉบับนี้ ได้ให้แนวทางในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมกิจการและอนุญาตให้รวมกลุ่มของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ น
สิ นทรัพย์รายการเดียวได้ หากสิ นทรัพย์แต่ละรายการมีอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จใกล้เคียงกัน
กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ก มาตรฐานการบัญ ชี ใ หม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ การตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่กลุ่มบริ ษทั ได้นามาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552) ให้ขอ้ กาหนดสาหรับการแสดงรายการและการวัดมูลค่า
ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน กิจการต้องแสดงรายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นรายการ
แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการสามารถวัดมูลค่าได้สองวิธี คือ วิธีราคาทุน และวิธีมูลค่า
ยุติธรรม สาหรับวิธีมูลค่ายุติธรรมกิจการต้องรับรู ้ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกาไร
หรื อขาดทุน กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดย
กลุ่ ม บริ ษ ัท ใช้วิ ธีร าคาทุ น ในการวัด มู ล ค่ า และเปิ ดเผยข้อ มู ล มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน และมีการจัดประเภทรายการใหม่ ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
จานวน 502,265,732 บาทซึ่งเดิมแสดงรวมในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ยังคงกาหนดให้บนั ทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบตั ิตามวิธีซ้ือ โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
บางประการ เช่ น รายการจ่ายเพื่อซื้ อธุ รกิ จต้องบันทึ กด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุ รกิ จ ซึ่ งรวมถึ ง
สิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ายที่ จดั ประเภทเป็ นหนี้ สินซึ่ งต้องวัดมูลค่าภายหลังการรวมธุ รกิ จโดย
ผลต่างจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ในการรวมธุ รกิ จแต่ละครั้งกิจการสามารถเลือกวิธีในการวัดมูลค่า
ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกลงทุนได้โดยวัดตามมูลค่ายุติธรรม หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์
สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่วนของหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่ไม่มีอานาจควบคุม ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
รวมธุ รกิ จรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ สาหรับการรวมธุ รกิ จ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ข มาตรฐานการบัญชี ใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มี
การปรับปรุ ง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้นามาถือปฏิบตั ิ
มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดาเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์
ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ มบริ ษ ัทอยู่ระหว่างประเมิ นว่า มาตรฐานการบัญชี ใ หม่ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง
ดังกล่าว จะมีผลกระทบต่องบการเงินหรื อไม่ ยกเว้น
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ข มาตรฐานการบัญชี ใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มี
การปรับปรุ ง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้นามาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี หนี้สินหรื อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คานวณจากจานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายแก่
หรื อได้รับคืนจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บงั คับใช้อยูห่ รื อที่คาดว่า
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี คานวณโดยอ้างอิงจาก
ผลแตกต่างชัว่ คราวของฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
นั้นด้วยอัตราภาษีสาหรับงวดที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หรื อในงวดที่กิจการคาดว่าจะต้องจ่ายชาระหนี้สินภาษี โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บงั คับ
ใช้อยูห่ รื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ ม
นามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยการปรับปรุ งย้อนหลัง ซึ่ ง
คาดว่าน่าจะทาให้มีเกิดรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และมีผลกระทบต่อกาไรสะสมและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ ผูบ้ ริ หารของกิ จการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้

2.3

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(1) บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึ งกิ จการที่ บริ ษทั มี อานาจในการควบคุมนโยบายการเงิ นและการดาเนิ นงาน และ
โดยทัว่ ไปแล้วบริ ษทั จะถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่ ง ในการประเมินว่าบริ ษทั มีการควบคุม
บริ ษทั อื่นหรื อไม่ บริ ษทั ต้องพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่ เป็ นไปได้
ที่กิจการสามารถใช้สิทธิ น้ นั ในปั จจุบนั รวมถึงสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่ เป็ นไปได้ซ่ ึ งบริ ษทั อื่นถืออยู่ดว้ ย
บริ ษทั รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั จะไม่นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่บริ ษทั สู ญเสี ยอานาจ
ควบคุม
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
(1) บริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั บันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีการซื้ อ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สาหรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้อง
วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู ้ ้ื อโอนให้และหนี้ สินที่ก่อขึ้นและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้นที่ออกโดยบริ ษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระ ต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้
และหนี้สิน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ ในการรวมธุรกิจ
แต่ละครั้ง บริ ษทั วัดมูลค่าของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อมูลค่า
ของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่วนของหุน้ ที่ถือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อน
การเปลี่ ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่ เกิ ดขึ้นจากสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่ วนแบ่ ง
ต้นทุนทางตรง
กรณี ที่มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู ้ ้ื อถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจ
มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วันที่ซ้ือของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา ผูซ้ ้ื อต้องรับรู ้ค่าความนิ ยม
หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู ้ ้ื อถืออยูก่ ่อนการรวม
ธุ รกิ จน้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรั พย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากมี การต่อรองราคาซื้ อ
จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกาไรหรื อขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง
ระหว่างกลุ่มบริ ษทั นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี
ของกลุ่มบริ ษทั
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
(2) รายการกับส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
บริ ษทั ปฏิ บัติต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุ มเช่ นเดี ยวกันกับส่ วนที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้น
บริ ษทั สาหรับการซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายให้และหุ ้น
ที่ได้มาของมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิของหุน้ ที่ซ้ือมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และกาไรหรื อขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้
เมื่อบริ ษทั สูญเสี ยการควบคุมหรื อมีอิทธิพลมีนยั สาคัญ ส่วนได้เสี ยในหุน้ ที่เหลืออยูจ่ ะวัดมูลค่าใหม่โดย
ใช้ราคายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็ น
มูลค่าตามบัญชีเริ่ มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนที่เหลือของบริ ษทั ร่ วม กิจการร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์ทาง
การเงิ น สาหรับทุกจานวนที่ เคยรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกาไรหรื อ
ขาดทุนเสมือนมีการขายสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
รายการต่างๆ ในงบการเงิ นของแต่ละกิ จการในกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงิ นบาท งบการเงิ นรวม
นาเสนอในสกุลเงินบาท
กลุ่มบริ ษทั แปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิ ด
รายการ และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระ
ที่ เ ป็ นเงิ นตราต่า งประเทศ และที่ เ กิ ด จากการแปลงค่า สิ น ทรั พย์และหนี้ สิ น ที่ เ ป็ นตัว เงิ นซึ่ งเป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรื อขาดทุน

2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงิ นลงทุนระยะสั้นอื่นที่ มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือสู งซึ่ งมีอายุไม่เกิ นสามเดื อนนับจากวันที่ได้มาและ
ปราศจากภาระผูกพัน

20

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.6

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้ารับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามสัญญา และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจานวนเงินที่เหลืออยูห่ ักด้วยค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเที ยบกับมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ การค้า หนี้ สูญ
ที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2.7

เงินลงทุน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย การจัดประเภท
นี้ ข้ ึนอยู่กบั จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าหนดการจัดประเภทที่ เหมาะสมสาหรับเงิ นลงทุน
ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
เงิ น ลงทุ นเผื่ อขาย คื อ เงิ น ลงทุ น ที่ จะถื อไว้โดยไม่ ร ะบุ ช่ วงเวลาและอาจขายเพื่อ เสริ ม สภาพคล่ องหรื อ
เมื่ ออัตราดอกเบี้ ยเปลี่ยนแปลงได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณี ที่ฝ่ายบริ หารแสดง
เจตจานงที่ จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดื อนนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงรวมไว้ใน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อเว้นแต่กรณี ที่ฝ่ายบริ หารมีความจาเป็ นที่ตอ้ งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดาเนิ นงาน จึ งจะ
แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุน ซึ่ งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทารายการ
เงิ นลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนวัดตามราคาเสนอ
ซื้อที่อา้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทาการสุดท้ายของวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดย
อ้างอิงราคาเสนอซื้อล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ในการจ าหน่ ายเงิ นลงทุ น ผลต่างระหว่า งมูล ค่า ยุติธ รรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ ได้รั บจากการจาหน่ า ย
เมื่อเปรี ยบเที ยบกับราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึ กรวมอยู่ในกาไรหรื อขาดทุน กรณี ที่จาหน่ าย
เงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้ หรื อตราสารทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
ที่จาหน่ายจะกาหนดโดยใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจานวนทั้งหมดที่ถือไว้
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.8

อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริ ษทั เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า
ของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ ทั้ง สองอย่า ง และไม่ ไ ด้มี ไ ว้ใ ช้ง านโดยกิ จ การในกลุ่ ม บริ ษ ัท จะถู ก จัด ประเภทเป็ น
อสั ง หาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น รวมถึ ง อสั ง หาริ มทรั พ ย์ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งก่ อ สร้ า งหรื อพัฒ นาเพื่ อ เป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
กลุ่ ม บริ ษ ัท จัด ประเภทที่ ดิ น ที่ ถื อ ไว้ภ ายใต้สั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานเป็ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น
เมื่ออสังหาริ มทรัพย์น้ นั เป็ นไปตามคานิยามของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการ
ทารายการและต้นทุนการกูย้ มื ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรื อผลิต
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุน
การกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที่ การซื้ อหรื อการก่ อสร้ างและจะหยุดพักทันที เมื่ อสิ นทรั พย์น้ ันก่อสร้ างเสร็ จ
อย่างมีนยั สาคัญ หรื อระหว่างที่การดาเนินการพัฒนาสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง
หลังจากการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หักค่าเสื่ อมราคาสะสม
และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ที่ ดินไม่มีการหักค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นอื่ น ๆ จะคานวณตามวิธี
เส้นตรงเพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดงั นี้
อาคารและคลังสิ นค้า
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
สิ ทธิการเช่า

30 ปี
20 ปี
10 ปี
20 - 30 ปี

ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนประมาณการอายุการใช้งานของอาคารและคลังสิ นค้าจากเดิม
ที่ ได้ประมาณไว้ 20 ปี เป็ น 30 ปี การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวมี ผลกระทบต่องบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยค่าเสื่ อมราคาของกลุ่มบริ ษทั ลดลงเป็ นจานวน 15.26 ล้านบาท
ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
ให้เหมาะสม
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2.8

อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน (ต่อ)
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชีของสิ นทรัพย์จะกระทาก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษาทั้งหมดจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่ วน
ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก

2.9

ส่ วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวม
ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตาม
ความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริ ษทั และ
ต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชี ของชิ้นส่ วนที่ ถูกเปลี่ยนแทน
ออก สาหรับค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษาอื่น ๆ บริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์คานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์
ที่ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องใช้สานักงาน
รถยนต์

20 ปี
5 ปี
5 ปี

ทุ ก สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน กลุ่ ม บริ ษทั ได้มี การทบทวนและปรั บ ปรุ งมู ล ค่ า คงเหลื อ และอายุก ารให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.11)
ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์คานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก
การจาหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญ
ั ชี กาไรหรื อขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
ในกาไรหรื อขาดทุน
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2.10 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ ทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซ้ือมามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคานวณจากต้นทุนใน
การได้มาและการดาเนิ นการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ ันสามารถนามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะ
ตัดจาหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
2.11 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มีการตัดจาหน่ายจะถูกทดสอบการ
ด้อยค่าเป็ นประจาทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่ มีการตัดจาหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์บ่งชี้วา่ ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้
เมื่อราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจานวนที่สูงกว่าระหว่าง
มูล ค่ า ยุติ ธ รรมหัก ต้นทุ น ในการขายเที ย บกับ มู ล ค่ า จากการใช้ สิ น ทรั พ ย์จ ะถู ก จัดเป็ นหน่ ว ยที่ เ ล็ก ที่ สุ ด
ที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์นอกเหนื อจากค่าความนิ ยม
ซึ่งรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.12 สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีทกี่ ลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ น
ส่ วนใหญ่ สัญญาเช่ านั้นถื อเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน เงิ นที่ ตอ้ งจ่ ายภายใต้สัญญาเช่ าดังกล่าว (สุ ทธิ จาก
สิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบ
ทั้งหมดถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
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2.12 สัญญาเช่ าระยะยาว (ต่อ)
สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีทกี่ ลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า (ต่อ)
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่
ต่อหนี้ สิน คงค้างอยู่ โดยพิ จารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูก พันตามสัญญาเช่ า การเงิ น หักค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่
ไ
ด้
ม
า
ตามสัญญาเช่าการเงิ นจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื ออายุของสัญญาเช่ า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
2.13 ผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สิน ค่าใช้จ่ายสาหรับโบนัส และรับรู ้ ประมาณการผลประโยชน์เมื่อมี ภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรื อตามประเพณี ปฏิบตั ิในอดีตซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน
2.14 เงินกู้ยมื
เงิ นกูย้ ืมรั บรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับหักด้วยต้นทุ นการจัดทารายการที่ เกิ ดขึ้ น
เงิ นกูย้ ืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุ นตัดจาหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ผลต่างระหว่าง
สิ่ งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชาระหนี้ น้ นั จะรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู ้เป็ นต้นทุนการจัดทารายการเงินกูใ้ นกรณี ที่มีความเป็ นไปได้
ที่จะใช้วงเงินกูบ้ างส่วนหรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู ้จนกระทัง่ มีการถอนเงิน หากไม่มี
หลัก ฐานที่ มี ค วามเป็ นไปได้ที่ จ ะใช้ว งเงิ น บางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมด ค่ า ธรรมเนี ย มจะรั บ รู ้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ า ย
จ่ายล่วงหน้าสาหรับการให้บริ การสภาพคล่องและจะตัดจาหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงิ นกู้ยืมจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงื่ อนไขให้เลื่อนชาระหนี้
ออกไปอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.15 ประมาณการหนีส้ ิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั
ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะ
ส่งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพัน และจานวนที่ ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการ
ได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าประมาณการหนี้ สินเป็ นรายจ่ายที่ จะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะ
บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
ประมาณการหนี้ สิ น นี้ ไ ม่ไ ด้รวมเรื่ อ งผลประโยชน์ ตอบแทนพนัก งาน เนื่ องจากกลุ่ มบริ ษ ัท ได้กล่ าวถึ ง
นโยบายการบัญชีเรื่ องผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานในหมายเหตุขอ้ 2.13 เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงานแล้ว
2.16 หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาการเงิน แสดงด้วยยอดรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าหักด้วยดอกเบี้ ย
ที่ตอ้ งจ่ายในอนาคต
2.17 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สามัญที่สามารถกาหนดเงินปั นผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้
ต้นทุนที่ เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุ ้นใหม่หรื อสิ ทธิ ในการซื้ อขายหุ ้นที่ จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าว
ด้วยจานวนเงินสุทธิ จากภาษีไว้เป็ นรายการหักในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น โดยนาไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจาก
การออกหุน้
2.18 การรับรู้ รายได้
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริ การแก่ลูกค้ารับรู ้โดยใช้วธิ ีอตั ราเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าและบริ การ
รายได้จากสัญญาเช่าดาเนินงานรอตัดบัญชีเกิดขึ้นจากการรับรู ้รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริ การแก่ลูกค้า
โดยปรับจากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาเป็ นเส้นตรง
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา พิจารณาจากจานวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาหรับ
การบันทึกค้างรับของบริ ษทั รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู ้ตามอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในสัญญา
รายได้เงินปั นผลรับรู ้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเงินปั นผลนั้นเกิดขึ้น
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.19 การจ่ ายเงินปันผล
เงิ นปั นผลที่ จ่ายไปยังผูถ้ ื อหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ ในด้านหนี้ สินในงบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีซ่ ึงที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
2.20 ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุรกิ จในส่ วนงานด้านการให้เช่าโรงงาน คลังสิ นค้า และอสังหาริ มทรัพย์อื่น ๆ เป็ นหลัก
และดาเนิ นธุรกิ จในส่ วนงานภูมิศาสตร์ เดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นจึงมิได้มีการเสนอข้อมูลจาแนกตาม
ส่วนงานธุรกิจหรื อภูมิศาสตร์
2.21 สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพือ่ ขาย
สิ นทรั พย์ไ ม่หมุนเวีย นจะถูกจัด ประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่ อมูลค่าตามบัญชี ที่จ ะได้รับคื น
ส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นต้องมีความเป็ นไปได้สูงมาก สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนดังกล่าวจะหยุด
คิดค่าเสื่ อมราคาทันที ณ วันที่การจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และจะวัดมูลค่าด้วย
จานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืน
ส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่าที่จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป

3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ แผนการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมของ
กลุ่มบริ ษทั จึ งมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงิ นและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ ทาให้เสี ยหายต่อ
ผลการดาเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
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การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
การจัดการความเสี่ ยงดาเนิ นงานโดยฝ่ ายบริ หารซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั โดย
จะทาการประเมิน และป้ องกันความเสี่ ยงทางการเงิน และกาหนดหลักการจัดการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความ
เสี่ ยงและกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อครอบคลุมความเสี่ ยงอย่างเฉพาะเจาะจง
3.1.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
รายได้และกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ส่วนใหญ่ไม่ข้ ึนกับการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์ที่ตอ้ งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนยั สาคัญ กลุ่มบริ ษทั มี
การกูย้ มื แบบอัตราดอกเบี้ยผันแปร
3.1.2 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบาย
ที่ เหมาะสมเพื่อทาให้เชื่ อมัน่ ได้ว่าได้ให้เช่ าและให้บริ การแก่ ลูกค้าที่ มีประวัติสินเชื่ ออยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม เงินฝากธนาคารได้เลือกที่จะทารายการกับสถาบันการเงินที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูง

4

ประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ อง และอยูบ่ นพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนั้น
ประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ และข้ อสมมติฐาน
บริ ษทั ประมาณมูลค่ายุติธรรมหุน้ สามัญของบริ ษทั ณ วันที่ออกหุน้ เพื่อซื้อส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั
ย่อย โดยใช้วิธีรายได้ (Income approach) สมมติฐานสาคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมได้รวมถึงรายได้ตาม
สัญญาเช่า ซึ่งมีอตั ราการเพิ่มขึ้นของรายได้เป็ นไปตามสัญญาที่บริ ษทั ได้ทาขึ้นกับลูกค้า รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ประมาณการจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง โดยประมาณการอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 3 ในแต่ละปี และใช้
อัตราคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าว อ้างอิงจากอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก โดยต้นทุนของกิจการมีร้อยละ 12.29
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5

การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้
ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุน
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจา
หน่วยลงทุน - สะสมทรัพย์ตราสารหนี้
รวม

19,169
28,241,451
7,490
1,059,525
144,902
29,472,537

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
902
23,010,389
7,490
1,059,525
144,902
24,223,208

432,977
28,863,123
141,930
29,438,030

เงินฝากธนาคารระยะสั้นมีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งอยูท่ ี่ร้อยละ 0.78 ต่อปี (พ.ศ. 2553 : ร้อยละ 0.50 ต่อปี )
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สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
7

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าก่ อสร้ างและเงินมัดจาค่ าสินค้ า
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
เงินมัดจาค่าสิ นค้า
รวม

8

9,796,437
70,073
9,866,510

9,796,437
70,073
9,866,510

22,770,267
22,770,267

สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ภาษีมูลค่าเพิม่ รอขอคืน
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ถึงกาหนดขอคืน
อื่นๆ
รวม

9

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

41,864,570
4,946,963
3,221,359
5,860,118
55,893,010

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
37,710,812
4,694,073
3,182,775
5,863,244
51,450,904

1,463,671
1,463,671

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพือ่ ขาย
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั ได้แสดงเจตนารมณ์ต่อสาธารณชนที่จะจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนแก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮาส์ ฟั นด์ โดย
แผนการจาหน่ ายคาดว่าจะเสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มบริ ษทั จึ งทาการจัดประเภทอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
ที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุ งอาคาร
และระบบสาธารณูปโภค (หมายเหตุ 12, 13)
สิ ทธิการเช่า

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
524,593,492
524,593,492
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9

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพือ่ ขาย (ต่อ)
รายละเอียดของรายได้ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริ การ

10

148,208,086

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
55,130,656

-

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

180,200,000

180,200,000

170,000,000

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

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

10,200,000
180,200,000

เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนที่ไม่มีอายุครบกาหนด
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
การเปลี่ยนแปลงในราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 สามารถ
วิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
บาท
ราคาตามบัญชีสุทธิตน้ ปี
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด (หมายเหตุ 12)
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด (หมายเหตุ 12)
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี

566,876,956
331,399,961
898,276,917
31
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11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะบริษทั

ลักษณะธุรกิจ

สั ดส่ วนการถือหุ้น
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ทุนชาระแล้ ว (รวม)
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
บาท
บาท

วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
บาท
บาท

บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย
ให้เช่าโรงงาน
อะไลแอนซ์ จากัด
คลังสิ นค้าและ
(เดิมชื่อ บริ ษทั
อสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ
ดับบลิวเอชเอ โกลแมค
อะไลแอนซ์ จากัด)

100

- 310,000,000

- 566,876,956

-

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

100

- 260,000,000

- 331,399,961

-

898,276,917

-

ให้เช่าโรงงาน
คลังสิ นค้าและ
อสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ
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การซื้อธุรกิจ
12.1 การซื้อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั ซื้ อส่ วนได้เสี ยร้อยละ 50 ของหุ ้นสามัญของ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ์ จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ ซีดบั บลิวที อะไลแอนซ์ จากัด) จานวน 13,000,000 หุน้ เป็ น
จานวนเงิน 76,600,000 บาท และเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั ซื้ อส่ วนได้เสี ยร้อยละ 74 ของ
หุน้ สามัญของ บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด (เดิมชื่อ ดับบลิวเอชเอ โกลแมค อะไลแอนซ์ จากัด)
จานวน 22,940,000 หุน้ เป็ นจานวนเงิน 408,900,996 บาท กลุ่มบริ ษทั มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ทั้งสอง
ณ วันที่ซ้ื อส่ วนได้เสี ยและบันทึกเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ทั้งสองแห่ งดาเนิ นธุรกิจให้เช่าโรงงาน
คลังสิ นค้า และอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ ผลจากการรวมธุรกิ จทาให้กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาด
เพิ่มขึ้น และสามารถบริ หารจัดการได้คล่องตัวมากขึ้น
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณามูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้เพื่อการซื้ อส่ วนได้เสี ยใน บริ ษทั
ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด และบริ ษทั แวร์ เฮาส์ เอเซี ย อะไลแอนซ์ จากัด และมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ได้รับมาซึ่ งรับรู ้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมใน บริ ษทั
ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด และบริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด ณ วันที่รวมธุรกิจ ดังนี้
สิ่ งตอบแทนที่จ่าย ณ วันที่กลุ่มบริ ษทั ซื้อส่วนได้เสี ยจนได้อานาจควบคุมบริ ษทั
วันทีซ่ ื้อส่ วนได้ เสีย
ณ วันที่ 9 มีนาคม ณ วันที่ 14 กันยายน
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
บริษัท ดับบลิว เอชเอ บริษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย
อะไลแอนซ์ จากัด
อะไลแอนซ์ จากัด
บาท
บาท
เงินสด
เช็คจ่ายล่วงหน้า (หมายเหตุ 17)
สิ่ งตอบแทนทั้งหมด

60,000,000
16,600,000
76,600,000

408,900,996
408,900,996
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การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
12.1 การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้จากการซื้อธุรกิจ
วันทีซ่ ื้อส่ วนได้ เสีย
ณ วันที่ 9 มีนาคม ณ วันที่ 14 กันยายน
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
บริษัท ดับบลิว เอชเอ บริษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย
อะไลแอนซ์ จากัด
อะไลแอนซ์ จากัด
บาท
บาท
มูลค่าที่รับรู ้ ณ วันที่ซ้ือสาหรับสิ นทรัพย์ที่ได้มา
และหนี้สินที่รับมา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 9)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13)
เงินกูย้ มื และดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า
เงินมัดจาจากสัญญาเช่าระยะยาว
หนี้สินอื่น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้สุทธิ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ
ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั

1,983,693
2,489,766
19,547,061
959,000,000
(582,585,464)
(78,751,973)
(100,475,557)
(12,704,825)
208,502,701
(104,251,350)
104,251,351

404,921
7,565,584
16,040,635
1,618,000,000
(535,103,042)
(59,855,813)
(48,585,977)
(10,177,143)
988,289,165
(256,955,182)
731,333,983
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การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
12.1 การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
บริษัท ดับบลิว เอชเอ บริษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย
อะไลแอนซ์ จากัด
อะไลแอนซ์ จากัด
บาท
บาท
ร้อยละของส่วนได้เสี ย
ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในสิ นทรัพย์สุทธิ
สิ่ งตอบแทนทั้งหมด
กาไรจากการซื้อกิจการ

ร้อยละ 50
104,251,351
(76,600,000)
27,651,351

ร้อยละ 74
731,333,983
(408,900,996)
322,432,987

ผลการซื้อธุรกิจทั้ง 2 บริ ษทั ทาให้เกิดกาไรจากการซื้อกิจการจานวนเงินรวม 350,084,338 บาท
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยทั้งสองได้นาเข้ามารวมในการจัดทางบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ได้อานาจ
ควบคุมบริ ษทั
12.2 การซื้อส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มอี านาจควบคุม
ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 22 พฤศจิ ก ายนพ.ศ. 2554 บริ ษ ัท ได้ท าการออกหุ ้ น สามัญ ของบริ ษัท ดับ บลิ ว เอชเอ
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ทั้งสองดังกล่าวใน
อัตราส่วน 1:1 โดยบริ ษทั ซื้อส่วนได้เสี ยส่วนที่เหลือร้อยละ 50 ของหุ ้นสามัญ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์
จากัด จานวน 12,999,998 หุ ้น เป็ นจานวนเงิน 254,799,961 บาท และซื้ อส่ วนได้เสี ยที่เหลืออีกร้อยละ 26 ของหุ ้น
สามัญของ บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด จานวน 8,059,998 หุน้ เป็ นจานวนเงิน 157,975,961 บาท
กลุ่มบริ ษทั แสดงส่วนเกินทุนที่เกิดจากผลต่างของมูลค่ายุติธรรมของหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกให้ และมูลค่าที่ตรา
ไว้คิดเป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 202,175,962 บาท เป็ น ‚ส่วนเกินทุนจากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อยด้วยการ
แลกหุน้ ‛ ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของบริ ษทั ดับบลิว เอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด จานวน 12,999,998 หุ ้นที่ออกให้
เป็ นสิ่ งตอบแทนที่จ่ายสาหรับการซื้อส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์
จากัด และ หุน้ สามัญจานวน 8,059,998 หุน้ ที่ออกให้เป็ นสิ่ งตอบแทนที่จ่ายสาหรับการซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุมของ บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด มีจานวน 254,799,961 บาท และ 157,975,961 บาท
ตามลาดับ มูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดับบลิว เอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ประมาณโดยใช้วิธี
รายได้ (Income approach) โดยอ้างอิงอัตราคิดลดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต้นทุนของกิจการร้อยละ 12.29 กลุ่ม
บริ ษทั มีผลขาดทุนจากการซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวนรวม 29,314,862 บาท แสดงไว้เป็ น
‘ส่วนต่าจากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย’ ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
12

การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
12.2 การซื้อส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มอี านาจควบคุม
รายได้และกาไรที่รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั ได้ซ้ื อส่ วนได้เสี ยในส่ วนของ
เจ้าของในบริ ษทั ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด
ร้อยละของส่วนได้เสี ย
รายได้
กาไร

บริษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด
ร้อยละของส่วนได้เสี ย
รายได้
กาไร

วันที่ 9 มีนาคม วันที่ 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554 ถึง
พ.ศ. 2554 ถึง
วันที่ 21 พฤศจิกายน วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
ร้อยละ 50
81,180,000
40,124,686

ร้อยละ 100
11,897,430
6,153,870

วันที่ 14 กันยายน วันที่ 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554 ถึง
พ.ศ. 2554 ถึง
วันที่ 21 พฤศจิกายน
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
ร้อยละ 74
25,683,392
8,431,626

ร้อยละ 100
12,175,544
5,565,189
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
13

อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
งบการเงินรวม
ทีด่ นิ
บาท

อาคาร ส่ วนปรับปรุงอาคาร
และระบบสาธารณูปโภค
บาท

สิ ทธิการเช่ า
บาท

งานระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

145,546,943
145,546,943

291,105,082
(119,632)
290,985,450

-

65,733,339
65,733,339

502,385,364
(119,632)
502,265,732

145,546,943
126,584,630
382,424,477
(106,890,073)
547,665,977

290,985,450
725,747,521
1,186,973,135
(21,532,222)
(417,703,419)
1,764,470,465

150,933,635
48,602,388
(1,989,786)
197,546,237

65,733,339
1,475,241,187
(725,747,521)
815,227,005

502,265,732
1,752,759,452
1,618,000,000
(23,522,008)
(524,593,492)
3,324,909,684

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

547,665,977
547,665,977

1,955,953,643
(191,483,178)
1,764,470,465

209,395,905
(11,849,668)
197,546,237

815,227,005
815,227,005

3,528,242,530
(203,332,846)
3,324,909,684

ราคายุติธรรม

598,109,347

1,942,228,837

197,546,237

815,227,005

3,553,111,426

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างปี
สิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ (หมายเหตุ 12)
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจาหน่าย
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 9)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

บริ ษทั ได้นาที่ดิน อาคารและคลังสิ นค้าไปจดจานองเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะยาว (ดูหมายเหตุ 16)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
13

อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
อาคาร ส่ วนปรับปรุงอาคาร

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 (ปรับปรุงใหม่ )
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้ อเพิ่มขึ้น
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างปี
การขายสิ นทรัพย์เข้ากองทุน
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ที่ดนิ
บาท

และระบบสาธารณูปโภค

บาท

สิทธิการเช่ า
บาท

งานระหว่างก่อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

107,107,845
107,107,845

318,653,284
(6,678,624)
311,974,660

-

-

425,761,129
(6,678,624)
419,082,505

107,107,845
232,169,101
(193,730,003)
145,546,943

311,974,660
291,105,083
586,228,487
(878,780,472)
(19,542,308)
290,985,450

-

651,961,826
(586,228,487)
65,733,339

419,082,505
1,175,236,010
(1,072,510,475)
(19,542,308)
502,265,732

145,546,943
145,546,943

291,105,082
(119,632)
290,985,450

-

65,733,339
65,733,339

502,385,364
(119,632)
502,265,732

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริ ษทั ไม่ได้มีการประเมินราคายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษทั ได้นาที่ดิน อาคารและคลังสิ นค้าไปจดจานองเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะยาว (ดูหมายเหตุ 16)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
13

อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
อาคาร ส่ วนปรับปรุงอาคาร

บาท

สิทธิการเช่ า
บาท

งานระหว่างก่อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

145,546,943
145,546,943

291,105,082
(119,632)
290,985,450

-

65,733,339
65,733,339

502,385,364
(119,632)
502,265,732

145,546,943
126,584,630
(106,890,073)
165,241,500

290,985,450
725,747,521
(12,054,678)
(417,703,419)
586,974,874

150,933,635
(1,337,240)
149,596,395

65,733,339
1,475,241,187
(725,747,521)
815,227,005

502,265,732
1,752,759,452
(13,391,918)
(524,593,492)
1,717,039,774

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

165,241,500
165,241,500

598,923,257
(11,948,383)
586,974,874

150,933,635
(1,337,240)
149,596,395

815,227,005
815,227,005

1,730,325,397
(13,285,623)
1,717,039,774

ราคายุติธรรม

201,446,200

720,891,984

149,596,395

815,227,005

1,887,161,584

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้ อเพิ่มขึ้น
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างปี
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจาหน่าย
การโอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 9)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ที่ดนิ
บาท

และระบบสาธารณูปโภค

บริ ษทั ได้นาที่ดิน อาคารและคลังสิ นค้าไปจดจานองเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะยาว (ดูหมายเหตุ 16)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
13

อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ประเมิ น โดย
ผูป้ ระเมิ น อิ ส ระ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบัติ ข องผู ้เ ชี่ ย วชาญในวิช าชี พ และมี ป ระสบการณ์ ใ นท าเลที่ ต้ งั และประเภทของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีการประเมินนั้น
จานวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโดยตรงที่เกิดจาก
ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิด
รายได้สาหรับปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

72,717,205

34,858,270

43,083,136

30,631,068

20,217,229

21,396,421
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
14

ส่ วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

เครื่องใช้
สานักงาน
บาท

รถยนต์
บาท

อาคาร
ระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

-

876,041
(18,979)
857,062

3,941,434
(265,641)
3,675,793

-

4,817,475
(284,620)
4,532,855

3,295,075
(96,595)
3,198,480

857,062
3,150,691
233,760
61,288
(642,299)
3,660,502

3,675,793
5,659,720
(1,195,451)
8,140,062

3,528,835
(3,528,835)
-

4,532,855
12,339,246
61,288
(1,934,345)
14,999,044

3,295,075
(96,595)
3,198,480

4,321,780
(661,278)
3,660,502

9,601,154
(1,461,092)
8,140,062

-

17,218,009
(2,218,965)
14,999,044

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างปี
สิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

-
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
14

ส่ วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ขายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

เครื่องใช้
สานักงาน
บาท

รถยนต์
บาท

อาคาร
ระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

-

2,132
(26)
2,106

-

-

2,132
(26)
2,106

-

2,106
907,584
(29,043)
(23,585)
857,062

3,941,434
(265,641)
3,675,793

-

2,106
4,849,018
(29,043)
(289,226)
4,532,855

-

876,041
(18,979)
857,062

3,941,434
(265,641)
3,675,793

-

4,817,475
(284,620)
4,532,855
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
14

ส่ วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์ระหว่างปี
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

เครื่องใช้
สานักงาน
บาท

รถยนต์
บาท

อาคาร
ระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

-

876,041
(18,979)
857,062

3,941,434
(265,641)
3,675,793

-

4,817,475
(284,620)
4,532,855

3,295,075
(96,595)
3,198,480

857,062
3,150,691
233,760
(626,093)
3,615,420

3,675,793
5,659,720
(1,195,451)
8,140,062

3,528,835
(3,528,835)
-

4,532,855
12,339,246
(1,918,139)
14,953,962

3,295,075
(96,595)
3,198,480

4,260,492
(645,072)
3,615,420

9,601,154
(1,461,092)
8,140,062

-

17,156,721
(2,202,759)
14,953,962
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
15

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
เงินมัดจาจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน (หมายเหตุ 26)
ค่าธรรมเนียมโอนสิทธิการเช่ารอตัดจ่าย
อื่นๆ

16

32,446,519
21,661,939
1,719,768
55,828,226

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
32,446,519
7,310,785
1,614,768
41,372,072

1,714,183
100,385
1,814,568

เงินกู้ยมื
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
ส่ วนของหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 25)
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

7,041,747

-

-

1,606,376,124
2,272,974

964,058,207
2,272,974

30,414,867
956,503

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

966,331,181

11,000,000
42,371,370

ส่ วนของไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม

1,336,169,309
3,941,448
1,340,110,757

966,049,824
3,941,448
969,991,272

279,305,133
1,682,301
280,987,434

เงินกูย้ มื รวม

2,971,176,602 1,936,322,453

323,358,804
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
16

เงินกู้ยมื (ต่อ)
บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ที่มีหลักประกันเป็ นจานวนทั้งสิ้น 1,936,322,453 บาท (พ.ศ. 2553 : 323,358,804 บาท) เงินกูย้ ืมจาก
สถาบันการเงินมีระยะเวลาครบกาหนดภายใน 11 ปี และมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่าง MLR - ร้อยละ 1.5 ถึง MLR โดยใช้
หลักประกันเป็ นที่ดิน อาคาร คลังสิ นค้า และสิ ทธิการเช่า (หมายเหตุ 13) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีหลักประกัน
คือบริ ษทั จะต้องมอบคืนสัญญาเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าในกรณี ที่บริ ษทั ผิดสัญญา
บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ที่มีหลักประกันเป็ นจานวนทั้งสิ้น 1,019,479,150 บาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเป็ นเงินกูย้ ืมที่มี
หลักทรัพย์ค้ าประกัน (หมายเหตุ 13) และมีอตั ราดอกเบี้ย MOR ต่อปี เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินมีระยะเวลาครบ
กาหนดภายใน 13 ปี และมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่าง MLR - ร้อยละ 1.0 ถึง MLR โดยใช้หลักประกันเป็ นที่ดิน อาคาร
คลังสิ นค้า และสิ ทธิการเช่า (หมายเหตุ 13)
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
เงินกูย้ มื
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

21,589,422
6,214,422
2,949,587,180 1,930,108,031
2,971,176,602 1,936,322,453

รวมเงินกูย้ มื

13,638,804
309,720,000
323,358,804

เงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่มีความเสี่ ยงในเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและช่วงเวลาการกูย้ ืมซึ่ ง
จะมีผลต่อการวัดมูลค่าใหม่ของเงินกูย้ มื มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

6 เดือนหรือ
น้ อยกว่า
บาท

6 - 12 เดือน
บาท

1 - 5 ปี
บาท

1,096,242,457

534,823,388

861,226,622

มากกว่า 5 ปี
บาท

รวม
บาท

478,884,135 2,971,176,602

งบการเงินเฉพาะบริษทั
6 เดือนหรือ
น้ อยกว่า
บาท

6 - 12 เดือน
บาท

1 - 5 ปี
บาท

เงินกูย้ มื รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

465,677,442

500,653,739

491,107,137

เงินกูย้ มื รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

11,490,294

30,067,905

281,800,605

มากกว่า 5 ปี
บาท

รวม
บาท

478,884,135 1,936,322,453
-

323,358,804
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
16

เงินกู้ยมื (ต่อ)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
ร้ อยละ
- เงินเบิกเกินบัญชี
- เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ร้ อยละ
ร้ อยละ

7.55
6.49

6.18

5.37

6.63
5.36

5.00
5.36

4.34

ราคาตามบัญชีของเงินกูย้ มื มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากกูย้ มื เงินในสกุลเงินบาท
ระยะเวลาครบกาหนดของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
ครบกาหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ครบกาหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกาหนดหลังจาก 5 ปี

1,606,376,125
857,285,174
478,884,135
2,942,545,434

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
964,058,207
487,165,689
478,884,135
1,930,108,031

30,414,867
272,010,102
7,295,031
309,720,000

ระยะเวลาครบกาหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
ครบกาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2,272,974
3,941,448
6,214,422

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
2,272,974
3,941,448
6,214,422

956,503
1,682,301
2,638,804
46

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
16

เงินกู้ยมื (ต่อ)
วงเงินกูย้ มื
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกออกมาใช้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- ครบกาหนดภายใน 1 ปี

501,600,000
501,600,000

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
501,600,000
501,600,000

210,280,000
210,280,000

วงเงิ นกูย้ ืมที่ จะครบกาหนดภายในหนึ่ งปี เป็ นวงเงิ นกูย้ ืมของแต่ละปี ที่ จะมีการทบทวนตามวาระ ส่ วนวงเงิ นกูย้ ืม
ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้รับมาเพื่อใช้ในการขยายการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยมีเงื่อนไขการชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
ดังนี้
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
วงเงินสินเชื่อ (บาท)

เงือ่ นไขการชาระคืน

อัตราดอกเบีย้

130,000,000

สัญญาลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มียอดคงเหลือ
ปี ที่ 1 ถึง 2 : MLR - ร้อยละ 1.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จานวน 119,094,329 บาท ปี ที่ 3 เป็ นต้นไป : MLR
เงินต้นและดอกเบี้ยชาระเป็ นรายเดือนและรายไตรมาส
โดยมี กาหนดชาระคื นเฉพาะดอกเบี้ ยตั้งแต่เดื อนที่ 1- 5
และชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 1 - 32
(พร้อมชาระคืนที่เหลือทั้งหมด)

110,000,000

สัญญาลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มียอดคงเหลือ
ปี ที่ 1 ถึง 2 : MLR - ร้อยละ 1.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จานวน 103,108,205 บาท ปี ที่ 3 เป็ นต้นไป : MLR
เงินต้นและดอกเบี้ยชาระเป็ นรายเดือนและรายไตรมาส
โดยมี กาหนดชาระคื นเฉพาะดอกเบี้ ยตั้งแต่เดื อนที่ 1- 6
และชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 1 - 34
(พร้อมชาระคืนที่เหลือทั้งหมด)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
16

เงินกู้ยมื (ต่อ)
วงเงินสินเชื่อ (บาท)

เงือ่ นไขการชาระคืน

อัตราดอกเบีย้

280,000,000

สัญญาลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มียอดคงเหลือ
ปี ที่ 1 ถึง 2 : MLR - ร้อยละ 1.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จานวน 267,003,007 บาท ปี ที่ 3 เป็ นต้นไป : MLR
เงินต้นและดอกเบี้ยชาระเป็ นรายเดือน
โดยมี กาหนดชาระคื นเฉพาะดอกเบี้ ยตั้งแต่เดื อนที่ 1- 6
และชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในเดือนที่ 7 - ปี ที่ 9
(พร้อมชาระคืนที่เหลือทั้งหมด)

491,000,000

สัญญาลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
จานวน 308,000,000 บาท
เงินต้นและดอกเบี้ยชาระเป็ นรายเดือนและรายไตรมาส
โดยมีกาหนดชาระคืนเฉพาะดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 1- 20
และชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 1 - 42

ปี ที่ 1 ถึง 2 : MLR - ร้อยละ 1.25
ปี ที่ 3 ถึง 5 : MLR - ร้อยละ 0.75
ปี ที่6 เป็ นต้นไป :
MLR- ร้อยละ 0.50

915,000,000

สัญญาลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
จานวน 596,400,000 บาท
เงินต้นและดอกเบี้ยชาระเป็ นรายเดือน
โดยมีกาหนดชาระคืนเฉพาะดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 8- 12
และชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในปี ที่ 2 - 11

ปี ที่ 1 ถึง 2 : MLR - ร้อยละ 1.50
ปี ที่ 3 ถึง 4 : MLR - ร้อยละ 0.75
ปี ที่ 5 เป็ นต้นไป : MLR

78,000,000

สัญญาลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554
มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
จานวน 68,207,490 บาท
ชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนและชาระเงินต้นเป็ นรายปี
โดยมีกาหนดชาระคืนภายใน 5 ปี

ปี ที่ 1 ถึง 2 : MLR - ร้อยละ 1.25
ปี ที่ 3 เป็ นต้นไป:
MLR - ร้อยละ 0.75

48

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
16

เงินกู้ยมื (ต่อ)
วงเงินสินเชื่อ (บาท)

เงือ่ นไขการชาระคืน

อัตราดอกเบีย้

325,000,000

สัญญาลงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2554
มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
จานวน 325,000,000 บาท
ตัว๋ สัญญาใช้เงินระยะเวลา 3 เดือน

MLR - ร้อยละ 1.00

143,295,000

สัญญาลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554
มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
จานวน 143,295,000 บาท
ตัว๋ สัญญาใช้เงินระยะเวลา 3 เดือน

MLR - ร้อยละ 1.00

เงินกูย้ มื ข้างต้นมีหลักทรัพย์ค้ าประกันดังนี้
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

ค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินอาคารและคลังสิ นค้าของบริ ษทั (หมายเหตุ 13)
ค้ าประกันโดยการจดจานองสิ ทธิการเช่า (หมายเหตุ 13)
ค้ าประกันโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั
ค้ าประกันโดยการจานาหุน้ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด จานวน 8,890,000 หุน้
ค้ าประกันโดยจานาหุ ้นที่ถืออยูใ่ นบริ ษทั แวร์ เฮาส์ เอเซี ย อะไลแอนซ์ จากัด จานวน 26,970,000 หุ ้น และหุ ้น
ที่ถืออยูใ่ นบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด จานวน 23,400,000 หุน้
ฉ) โอนสิ ทธิการรับเงินตามสัญญาเช่าคลังสิ นค้า ภายใต้สญ
ั ญาเช่าระยะยาวให้กบั เจ้าหนี้เงินกูย้ มื สถาบันการเงิน

49

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
16

เงินกู้ยมื (ต่อ)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด
วงเงินสินเชื่อ (บาท)

เงือ่ นไขการชาระคืน

อัตราดอกเบีย้

615,000,000

สัญญาลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549
มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
จานวน 439,731,555 บาท
เงินต้นและดอกเบี้ยชาระเป็ นรายปี
โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใน 13 ปี

ปี ที่ 1 ถึง 2 : MLR - ร้อยละ 1.00
ปี ที่ 3 ถึง 4 : MLR - ร้อยละ 0.75
ปี ที่ 5 ถึง 13 : MLR

150,000,000

สัญญาลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552
มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
จานวน 134,247,065 บาท
เงินต้นและดอกเบี้ยชาระเป็ นรายปี
โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใน 8 ปี

MLR

เงินกูย้ มื ข้างต้นมีหลักทรัพย์ค้ าประกันดังนี้
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

ค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินอาคารและคลังสิ นค้าของบริ ษทั (หมายเหตุ 13)
ค้ าประกันโดยการจดจานองสิ ทธิการเช่า (หมายเหตุ 13)
ค้ าประกันโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั
ค้ าประกันโดยการจานาหุน้ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด ในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51
โอนสิ ทธิ การรับเงินตามสัญญาเช่าคลังสิ นค้า ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวกับบริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัดให้กบั เจ้าหนี้เงินกูย้ มื สถาบันการเงิน

50

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
16

เงินกู้ยมื (ต่อ)
บริษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด
วงเงินสินเชื่อ (บาท)

เงือ่ นไขการชาระคืน

อัตราดอกเบีย้

550,000,000

สัญญาลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549
มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
จานวน 298,091,041 บาท
เงินต้นและดอกเบี้ยชาระเป็ นรายปี
โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นเฉพาะดอกเบี้ยในปี ที่1 และ
ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในปี ที่ 2 - 11

ปี ที่ 1 ถึง 2 : MLR - ร้อยละ 1.00
ปี ที่ 3 ถึง 4 : MLR - ร้อยละ 0.75
ปี ที่ 5 ถึง 11 : MLR

180,000,000

สัญญาลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549
มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
จานวน 102,720,973 บาท
เงินต้นและดอกเบี้ยชาระเป็ นรายปี
โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นเฉพาะดอกเบี้ยในปี ที่1 และ
ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในปี ที่ 2 - 10
(พร้อมชาระคืนที่เหลือทั้งหมด)

ปี ที่ 1 ถึง 2 : MLR - ร้อยละ 1.00
ปี ที่ 3 ถึง 4 : MLR - ร้อยละ 0.75
ปี ที่ 5 ถึง 10 : MLR

47,000,000

สัญญาลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550
มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
จานวน 37,646,768 บาท
เงินต้นและดอกเบี้ยชาระเป็ นรายปี โดยมีกาหนด
ชาระคืนภายใน 10 ปี

ปี ที่ 1 ถึง 2 : MLR - ร้อยละ 1.00
ปี ที่ 3 ถึง 4 : MLR - ร้อยละ 0.75
ปี ที่ 5 ถึง 10 : MLR

เงินกูย้ มื ข้างต้นมีหลักทรัพย์ค้ าประกันดังนี้
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

ค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินอาคารและคลังสิ นค้าของบริ ษทั (หมายเหตุ 13)
ค้ าประกันโดยการจดจานองสิ ทธิการเช่า (หมายเหตุ 13)
ค้ าประกันโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั
ค้ าประกันโดยการจานาหุน้ ของบริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด ในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
โอนสิ ทธิ การรับเงินตามสัญญาเช่าคลังสิ นค้า ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวกับบริ ษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด ให้กบั เจ้าหนี้เงินกูย้ มื สถาบันการเงิน

51

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
17

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
เจ้าหนี้การค้า
เช็คจ่ายล่วงหน้า - ค่าก่อสร้าง
เจ้าหนี้อื่น
รวม

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
464,219,729
112,105,166
78,886,206
655,211,101

39,141,768
14,807,164
53,948,932

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริ ษทั มีเช็คลงวันที่ ล่วงหน้า เนื่ องจากการซื้ อกิ จการเป็ นจานวน 16.6 ล้านบาท
รวมอยูใ่ นเจ้าหนี้อื่น
18

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

6,654,031
(439,609)
6,214,422
(2,272,974)
3,941,448

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
6,654,031
(439,609)
6,214,422
(2,272,974)
3,941,448

2,788,288
(149,484)
2,638,804
(956,503)
1,682,301

จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายสาหรับสัญญาเช่าข้างต้นมีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

2,605,695
4,048,336
6,654,031

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
2,605,695
4,048,336
6,654,031

1,045,608
1,742,680
2,788,288

52

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
19

หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
เงินประกันผลงานก่อสร้าง
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสถาบันการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

20

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

2,009,133
25,946,440
54,008,538
10,060,508
92,024,619

1,269,009
25,946,440
6,467,963
4,726,631
38,410,043

1,764,393
4,455,189
11,749,144
128,580
2,745,650
20,842,956

จานวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

รวม
บาท

17,000,000
17,000,000
21,059,996
38,059,996

170,000,000
170,000,000
210,599,960
380,599,960

170,000,000
170,000,000
210,599,960
380,599,960

ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 หุ ้นสามัญจดทะเบี ยนทั้งหมดซึ่ งมีราคามูลค่าหุ ้นละ 10 บาท (พ.ศ. 2553 : 10 บาท)
มีจานวน 38,059,996 หุน้ (พ.ศ. 2553 : 17,000,000 หุน้ ) ทั้งหมดได้ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว

53

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
20

ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น (ต่อ)
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2554 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุ น
จดทะเบี ยนของบริ ษทั จากหุ ้นสามัญจานวน 17,000,000 หุ ้น โดยมีมูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ ้นสามัญ
จานวน 38,059,996 หุ ้น โดยการออกหุ ้นใหม่เป็ นหุ ้นสามัญจานวน 21,059,996 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
เพื่อนาไปแลกกับหุน้ ของบริ ษทั ต่างๆ กับผูถ้ ือหุน้ เดิม ดังนี้
1 หุ ้นของบริ ษทั แวร์ เฮาส์ เอเซี ย อะไลแอนซ์ จากัด จานวน 8,059,998 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็ น
มูลค่า 80,599,980 บาท โดยมีอตั ราส่ วนหุ ้น หุ ้นบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด จานวน 1 หุ ้น ต่อหุ ้น
ของบริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จากัด จานวน 1 หุน้
2 หุน้ ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด จานวน 12,999,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็ น
มูลค่า 129,999,980 บาท โดยมีอตั ราส่วนหุน้ หุน้ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด จานวน 1 หุ ้น ต่อหุ ้น
ของบริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด จานวน 1 หุน้
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

21

องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

10,200,000
(3,400,000)
6,800,000
งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

10,200,000
10,200,000
(3,400,000)
6,800,000
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
22

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

405,475,931

17,370,749

77,719,785

18,500,164
21.92

18,500,164
0.94

17,000,000
4.57

บริ ษทั ไม่มีการออกหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างที่นาเสนอรายงาน ดังนั้นจึงไม่มีการนาเสนอกาไรต่อหุ ้น
ปรับลด
23

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
เงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 25)
สัญญาเช่าทางการเงิน
รวมต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

82,973,400

40,528,788

18,015,849

2,505,614
191,213
85,670,227

2,278,148
191,213
42,998,149

28,155
18,044,004
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
24

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

25

13,727,088
26,541,273
9,382,695
1,823,827
425,684

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
10,983,751
16,175,774
4,393,340
1,610,906
421,817

1,941,431
19,831,534
902,497
5,731,766

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่ งหนึ่ งหรื อมากกว่า
หนึ่ งแห่ ง โดยที่บุคคลหรื อกิจการนั้นมีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจการ
ที่ เ กี่ ย วข้องกับ บริ ษทั บริ ษ ัทร่ วมและบุ ค คลที่ เ ป็ นเจ้าของส่ ว นได้เ สี ย ในสิ ทธิ ออกเสี ย งของบริ ษทั ซึ่ ง มี อิ ทธิ พ ล
อย่างเป็ นสาระสาคัญเหนื อกิ จการ ผูบ้ ริ หารสาคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิ กใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ตอ้ งคานึ งถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
25

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
25.1 รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
ดอกเบี้ยรับ
- บริษัทย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าสานักงานจ่าย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

-

1,149,640

-

2,505,614

2,278,148

-

2,677,828

1,976,434

350,580

25.2 เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
ยอดต้นปี
เงินให้กเู้ พิ่มระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
59,394,004
59,394,004

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริ ษทั มี เงิ นให้กู้แก่บริ ษทั ย่อยในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิ น โดยมี ดอกเบี้ ย
ร้อยละ 6.75 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่มีเจตนาเรี ยกชาระคืนเงิ น
ให้กยู้ มื นี้ภายใน 12 เดือน
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
25

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
25.3 เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
ยอดต้นปี
เงินกูเ้ พิ่มระหว่างปี
เงินชาระคืนระหว่างปี
ยอดปลายปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท

11,000,000
11,000,000
199,340,087 137,200,000 170,750,000
(194,965,087) (148,200,000) (159,750,000)
15,375,000
11,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูจ้ ากกรรมการซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าในการให้
กูย้ ืมปกติโดยมีดอกเบี้ ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม (พ.ศ. 2553 : บริ ษทั มีเงิ นกูจ้ าก
กรรมการเป็ นเงินกูท้ ี่ไม่มีดอกเบี้ย และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม)
25.4 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ผูบ้ ริ หารส าคัญ ของบริ ษทั รวมถึ งกรรมการ (ไม่ว่าจะทาหน้าที่ ใ นระดับบริ หารหรื อไม่) คณะผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง เลขานุการบริ ษทั และหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนที่จ่ายหรื อค้างจ่ายสาหรับ
ผูบ้ ริ หารสาคัญมีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น

13,250,000

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
9,550,000

2,600,000

25.5 เงินลงทุน
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
26

ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู ้ในงบการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
สัญญาก่อสร้างคลังสิ นค้า

253,732,648

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
253,732,648

202,739,372

ภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดาเนินงาน - กรณี ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
ยอดรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดงั นี้
กลุ่มบริ ษทั ทาสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่ ไม่สามารถยกเลิ กได้สาหรับ สิ ทธิ การเช่าที่ ดิน ระยะเวลาของสัญญาเช่าอยู่
ระหว่าง 5 ถึง 30 ปี และสัญญาเช่าส่วนใหญ่สามารถต่ออายุการเช่าได้โดยอัตราค่าเช่าใหม่เป็ นไปตามอัตราตลาด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
10,752,120
43,447,814
356,202,549
410,402,483

4,393,339
43,008,480
367,394,003
414,795,822

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายเงินมัดจาที่ดินสาหรับโครงการในอนาคตเป็ นจานวน 32,446,519 บาท
(หมายเหตุ 15)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
27

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
เมื่ อ วัน ที่ 14 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2555 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการครั้ งที่ 2/2555 ได้ มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ บ ริ ษัท ขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนให้กบั กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่
แอนด์แวร์ เฮ้าส์ ฟั นด์ (กองทุน) โดยประกอบด้วยอาคาร คลังสิ นค้าพร้อมที่ ดินโครงการบางปะอิน ตั้งอยูใ่ นนิ คม
อุตสาหกรรมบางปะอิ น ตาบลคลองจิ ก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยมี มูลค่าการซื้ อขายเป็ น
จานวนเงิน 612, 000,000 บาท และอาคารพร้อมที่ดินโครงการดูคาติ มอเตอร์ ตั้งอยูใ่ นนิ คมอุตสาหกรรมอมตะ ซิ ต้ ี
ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีมูลค่าการซื้ อขายเป็ นจานวนเงิ น 265,000,000 บาท รวม
มูลค่าทั้ง 2 โครงการเป็ นจานวนเงิน 877,000,000 บาท โดยมีกาหนดการซื้อขายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ในการดาเนิ นการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าว บริ ษทั ได้เสนอราคาขายสิ นทรัพย์รวมกับบริ ษทั ย่อย
โดยกาหนดราคาขายรวมเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการรับซื้อทรัพย์สินที่กองทุนยินดีรับซื้ อ โดยบริ ษทั ได้ทาบันทึก
ข้อตกลงกับบริ ษทั ย่อยในการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายเพื่อให้สะท้อนความถูกต้องของรายได้สุทธิ ของ
แต่ละบริ ษทั
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุน จานวน 36,540,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ
10 บาท จานวนเงินรวม 365,000,000 บาท มีผลให้บริ ษทั มีสดั ส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ
13.25 เป็ นร้อยละ 17.22 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน
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