10 พฤษภาคม 2561
เรือ่ ง ชีแ้ จงผลการดาเนินงานสาหรับงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้นาส่งงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ
และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านการ
สอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้วนัน้ บริษทั ฯ ขอเรียนชีแ้ จงเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงของผลประกอบการทีเ่ กินกว่าร้อยละ 20
ดังนี้
ผลการดาเนิ นงานสาหรับไตรมาส 1 ปี 2561
ไตรมาส 1
ปี 2560
งบการเงิ นรวม
ล้านบาท
รายได้รวม/1
1,365.1
ต้นทุนรวม
519.0
/2
กาไรขัน้ ต้นรวม
846.1
กาไรสุทธิ
80.8
/1 รวมรายได้อ่น
ื ๆ และส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า
/2 กาไรขัน
้ ต้นรวมส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า

ไตรมาส 1
ปี 2561
ล้านบาท
3,447.1
1,528.4
1,918.6
779.9

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท
2,082.0
1,009.4
1,072.5
699.1

ร้อยละ
152.5
194.5
126.8
865.5

สาหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2561 บริ ษทั ฯ รายงานกาไรสุทธิ เท่ ากับ 779.9 ล้านบาท เพิ่ มขึ้น 699.1 ล้านบาท หรือ
เป็ นการเพิ่ มขึน้ ร้อยละ 865.5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ประเด็นสาคัญ
• รายได้ร วมเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 152.5 จากการเพิ่ม ขึ้น ของรายได้จ ากการขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ข องธุ ร กิจ นิ ค ม
อุตสาหกรรม ประกอบกับการเพิม่ ขึน้ ของรายได้การขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จากการขายสินทรัพย์
เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) พื้นที่เช่ารวมทัง้ สิ้นประมาณ
55,131 ตร.ม เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2561 ทีผ่ า่ นมา
• ส่วนแบ่งกาไรจากบริษท
ั ร่วมและกิจการร่วมค้า ในธุรกิจไฟฟ้ าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 162.3 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าเก็คโค่ วัน มีจานวนวันในการพร้อม
จ่ายไฟฟ้ ามากกว่าเมื่อเทียบกับปี ก่อนทีม่ กี ารปิ ดปรับปรุงซ่อมบารุงตามแผนงาน รวมถึง เริม่ ทยอยการผลิตและ
จาหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กเพิม่ ขึน้ จานวน 5 โรงไฟฟ้ า ตัง้ แต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560
ถึงไตรมาส 1 ปี 2561 ทาให้จานวนเมกกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุน้ เพิม่ ขึน้ เป็ น 510.5 เมกกะวัตต์
• ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 30.8 เนื่องจากการทีบ
่ ริษทั ฯ ได้มกี ารทยอยชาระคืนหนี้สนิ ตัง้ แต่ปลายปี 2559
เป็ นต้นมา รวมถึงทริสเรทติง้ ได้ประกาศการจัดอันดับเครดิตของบริษทั ฯทีร่ ะดับ “A-” ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิต
ได้กาหนดทีร่ ะดับ “Stable” หรือ “คงที”่ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ส่งผลให้ตน้ ทุนทางการเงินของบริษทั ฯ ปรับตัว
ลดลง

ผลการดาเนิ นงานรายธุรกิ จ
ธุรกิ จให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (Rental Properties Business)
ไตรมาส 1
ปี 2560
ล้านบาท
รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ
273.0
กาไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าและบริการ
151.3
อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าและบริการ (ร้อยละ)
55.4%
กาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดาเนินงานก่อนปรับ
57.0%
รายการทางบัญชี (ร้อยละ)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
132.1
กาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
20.5
อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การ
15.5%
ลงทุน (ร้อยละ)
กาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดาเนินงานก่อนปรับ
15.5%
รายการทางบัญชี (ร้อยละ)

ไตรมาส 1
ปี 2561
ล้านบาท
244.3
118.4
48.5%
49.2%
1,449.0
611.1
42.2%

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท
(28.7)
(32.9)

ร้อยละ
(10.5)
(21.7)

1,316.9
590.7

996.9
2,888.2

57.3%

1. ค่าเช่าและค่าบริ การ
➢ รายได้ค่าเช่ าและค่าบริ การคลังสิ นค้า ศูนย์กระจายสิ นค้า และโรงงาน สาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ
244.3 ล้านบาท ลดลง 28.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เนื่องมาจากใน
ปลายปี 2560 และช่วงต้นปี 2561 บริษทั ฯ ได้มกี ารขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท (WHART) และกองทรัสต์ HREIT ตามลาดับ ซึง่ ทาให้พน้ื ทีใ่ ห้เช่า
ของบริษทั ฯ ลดลง
➢

กาไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าและบริ การคลังสิ นค้า ศูนย์กระจายสิ นค้า และโรงงาน สาหรับไตรมาส 1 ปี 2561
เท่ากับ 118.4 ล้านบาท ซึ่งลดลง 32.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 จาก
การลดลงของพื้นที่ให้เช่าเนื่องมาจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ WHART และ HREIT ช่วงปลายปี 2560
และช่วงต้นปี 2561 ตามลาดับ และมีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 48.5 สาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 โดยกาไรขัน้ ต้นและ
อัตรากาไรขัน้ ต้นดังกล่าวได้สะท้อนถึงผลของการปรับปรุงรายการทางบัญชีเรื่องมูลค่ายุติธรรมในการเข้าซื้อ
กิจการ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงรายได้และกาไรขัน้ ต้นที่แท้จริงจากการดาเนินงานก่อนปรับรายการทาง
บัญชี อัตรากาไรขัน้ ต้นที่แท้จริงจากการให้เช่า และบริการคลังสินค้าจะอยู่ท่รี อ้ ยละ 49.2 ลดลงจากร้อยละ 57.0
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนทรัพย์สนิ ประเภท Built-to-Suit และ
Ready-Built

2. การขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
➢ รายได้ จากการขายอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เพื่ อ การลงทุน ส าหรับ ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ า กับ 1,449.0 ล้า นบาท
เพิม่ ขึน้ 1,316.9 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 996.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจาก
บริษทั ฯ มีการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ HREIT พืน้ ทีเ่ ช่ารวมทัง้ สิน้ ประมาณ 55,131 ตร.ม เมือ่ วันที่ 4 มกราคม
2561 ทีผ่ า่ นมา ประกอบกับการขายสินทรัพย์โรงงานให้แก่ลกู ค้าจานวน 1 โครงการ

➢

กาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 611.1 ล้านบาท ซึง่
เพิม่ ขึน้ 590.7 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2,888.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เป็ นไปตามการเพิม่ ขึน้
ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามทีก่ ล่าวมาในข้างต้น โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 มีอตั รา
กาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 42.2 สูงขึน้ จากร้อยละ 15.5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากใน
ปี น้ีมกี ารจาหน่ ายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ HREIT ทัง้ นี้กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นดังกล่าวได้สะท้อนถึงผล
ของการปรับปรุงรายการทางบัญชีเรื่องมูลค่ายุตธิ รรมในการเข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงรายได้
และกาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดาเนินงานก่อนปรับรายการทางบัญชี อัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริง ของไตรมาส 1 ปี
2561 จะอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 57.3

ธุรกิ จนิ คมอุตสาหกรรม
(Industrial Development Business)
ไตรมาส 1
ปี 2560

ไตรมาส 1
ปี 2561

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

-

416.2

416.2

n.a.

กาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์

-

181.6

181.6

n.a.

อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ)

-

43.6%

อัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดาเนินงานก่อนปรับ
รายการทางบัญชี (ร้อยละ)

-

63.8%

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)

รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 416.2 ล้านบาท ในขณะที่ในช่วง
ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษทั ฯ ไม่มกี ารรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากไม่มกี ารโอนทีด่ นิ สาหรับธุรกิจนิคม
อุตสาหกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว
กาไรขัน้ ต้ นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 181.6 ล้านบาท โดยมีอตั รา
กาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 43.6 ทัง้ นี้กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นดังกล่าวได้สะท้อนถึงผลของการปรับปรุงรายการ
ทางบัญชีเรื่องมูลค่ายุตธิ รรมในการเข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงกาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดาเนินงาน
ก่อนปรับรายการทางบัญชี อัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวอยูท่ ร่ี อ้ ย 63.8

ธุรกิ จสาธารณูปโภคและไฟฟ้ า (Utilities & Power Business)

รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค
กาไรขัน้ ต้นจากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค
อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ)
อัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดาเนินงานก่อนปรับรายการทางบัญชี
(ร้อยละ)
ส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมในธุรกิจไฟฟ้ า (รวม)
- ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษทั ร่วมในธุรกิจไฟฟ้ ำ
- กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่รบั รู้

ไตรมาส1
ปี 2560
ล้านบาท
554.3
278.6
50.3%
53.3%
251.2
27.3
223.9

ไตรมาส1
เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ปี 2561
ล้านบาท ล้านบาท
ร้อยละ
515.0 (39.4)
(7.1)
219.0 (59.6)
(21.4)
42.5%
45.8%
658.9
419.4
239.5

407.7
392.1
15.6

162.3
1,438.1
7.0

รายได้จากการขายและให้บริ การระบบสาธารณูปโภค สาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 515.0 ล้านบาท
ลดลง 39.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากในช่วงไตรมาส 1 ปี
2560 บริษทั ฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเกินกว่าทีจ่ ดั สรรจานวนทีม่ นี ัยสาคัญ 86.0 ล้านบาท ซึง่ อาจจะ
ถือเป็ นรายได้ท่ไี ม่ประจา อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายได้จากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเกินกว่าที่จดั สรรดังกล่าว
รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภคในไตรมาส 1 ปี 2561 สามารถเติบโตเท่ากับ 46.4 ล้านบาท หรือ
เติบโตร้อยละ 9.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ และทยอยการเริม่ จาหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ของ
โรงไฟฟ้ าเล็ก (SPP) ตัง้ แต่ไตรมาส 2 ปี 2560 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2561 จานวน 5 โรงไฟฟ้ า ส่งผลให้มคี วามต้องการใช้น้ า
ในการผลิตไฟฟ้ าทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
กาไรขัน้ ต้นจากการขายและให้บริ การสาธารณูปโภค สาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 219.0 ล้านบาท ซึง่
ลดลง 59.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน และมีอตั รากาไรขัน้ ต้นจากการ
ให้บริการสาธารณูปโภคร้อยละ 42.5 สาหรับปี 2560 โดยกาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นดังกล่าวได้สะท้อนถึงผลของ
การปรับปรุงรายการทางบัญชีเรื่องมูลค่ายุตธิ รรมในการเข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงรายได้และกาไร
ขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดาเนินงานก่อนปรับรายการทางบัญชี อัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงของรายได้รบั จากการให้บริการ
สาธารณูปโภคอยู่ทร่ี อ้ ยละ 45.8 ทัง้ นี้อตั รากาไรขัน้ ต้นที่ (ก่อนปรับรายการทางบัญชี) ลดลงจากร้อยละ 53.3 ของช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมจากการขอ
ใช้น้าเกินกว่าทีจ่ ดั สรรตามทีก่ ล่าวมาในข้างต้น ในขณะทีร่ ายได้ดงั กล่าวไม่มใี นช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 ส่งผลให้อตั รากาไร
ขัน้ ต้นปรับตัวลดลง
ส่ วนแบ่งกาไรจากบริ ษัทร่วมในธุรกิ จไฟฟ้ า สาหรับ ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 658.9 ล้านบาท ปรับตัว
เพิม่ ขึน้ 407.7 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 162.3 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการผลิต
และจาหน่ ายไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าเก็คโค่ วัน มีจานวนวันในการพร้อมจ่ายไฟฟ้ ามากกว่าเมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มกี ารปิ ด
ปรับปรุงซ่อมบารุงตามแผนงาน รวมถึงเริม่ ทยอยการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กเพิม่ ขึน้
จานวน 5 โรงไฟฟ้ า ตัง้ แต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ถึงไตรมาส 1 ปี 2561 ทาให้จานวนเมกกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือ

หุน้ เพิม่ ขึน้ เป็ น 510.5 เมกกะวัตต์ ประกอบกับมีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่รบั รูจ้ านวน 239.5 ล้านบาท อย่างไรก็
ตาม หากพิจารณาเฉพาะส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมในธุรกิจไฟฟ้ าซึง่ ไม่รวมกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าว บริษทั ฯ
ยังคงมีสว่ นแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมในธุรกิจไฟฟ้ าทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวน 392.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน
รายได้อื่น

รวมรายได้จากเงิ นปันผลและการบริ หารจัดการ
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้อื่น

ไตรมาส 1
ปี 2560
ล้านบาท
77.1

ไตรมาส 1
ปี 2561
ล้านบาท
48.1

ล้านบาท
(29.0)

12.8
136.9

18.6
127.3

5.9
(9.6)

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ร้อยละ
(37.6)
46.1
(7.0)

รายได้อื่น สาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 127.3 ล้านบาท ลดลง 9.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.0 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้
➢ รายได้เงิ นปั นผลและค่าบริ หารจัดการ สาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 48.1 ล้านบาท ซึง่ ลดลง 29.0 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 37.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เนื่องจากในไตรมาสทีผ่ ่านมาไม่มเี งินปั นผลจาก
โรงไฟฟ้ าโกลว์ ไอพีพี เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ทีม่ เี งินปั นผลรับจานวน 24.9 ล้านบาท
➢ รายได้อื่นๆ สาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 18.6 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึน
้ 5.9 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
46.1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560
การวิ เคราะห์ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

ไตรมาส 1
ปี 2560
ล้านบาท

ไตรมาส 1
ปี 2561
ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

32.9
293.5
452.9
779.3

47.3
268.0
313.4
628.7

14.4
(25.5)
(139.5)
(150.6)

43.8
(8.7)
(30.8)
(15.5)

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)

➢

ค่าใช้จ่ายในการขาย สาหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 47.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 14.4 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 43.8 จากไตรมาส 1 ปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากมีการโอนที่ดินมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน

➢

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร สาหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 268.0 ล้านบาท ลดลง 25.5 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 8.7 จากไตรมาส 1 ปี 2560 สาเหตุหลักมาจากในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 บริษทั ฯ มีการบันทึกการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งเกิดจากทรัพย์สนิ ที่ขายในราคาต่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรมที่บนั ทึกเป็ น
ต้นทุนของทรัพย์สนิ นัน้ ๆ ทัง้ นี้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 ไม่มรี ายการดังกล่าว ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ของบริษทั ฯ ลดลง

➢

ต้นทุนทางการเงิ น สาหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2561 มีตน้ ทุนทางการเงิน เท่ากับ 313.4 ล้านบาท ลดลง 139.5
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.8 จากไตรมาส 1 ปี 2560 เนื่องจากการที่บริษทั ฯได้มกี ารทยอยชาระคืนหนี้สนิ
ตัง้ แต่ปลายปี 2559 เป็ นต้นมา รวมถึงทริสเรทติ้งได้ประกาศการจัดอันดับเครดิตของบริษทั ฯทีร่ ะดับ “A-” ส่วน
แนวโน้มอันดับเครดิตได้กาหนดที่ระดับ “Stable” หรือ “คงที่” ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ส่งผลให้ต้นทุนทางการ
เงินของบริษทั ฯ ปรับตัวลดลง

ฐานะทางการเงิ น
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70,000
60,000
50,000

45,085.6

44,640.4

40,000
28,533.4

30,000

29,679.9

20,000
10,000
0
สินทรัพย์รวม

หนี้สนิ รวม
ปี 2560

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม

ไตรมาส 1 ปี 2561

การเปลีย่ นแปลงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั ฯ ณ สิน้ ไตรมาส 1 ปี 2561 มีดงั ต่อไปนี้
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ หมด 74,320.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 701.3 ล้านบาท จาก 73,619.0
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการดังต่อไปนี้
1. การเพิม่ ขึน้ ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 1,010.3 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษทั ฯ ได้มกี ารขาย
สินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ HREIT จานวนพื้นที่เช่ารวมทัง้ สิ้นประมาณ 55,131 ตร.ม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ที่
ผ่านมา
2. การเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม จานวน 768.7 ล้านบาท เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของส่วนแบ่งกาไรในบริษทั ร่วม
และการเพิม่ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ซึง่ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือครองหุน้
3. การเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า จานวน 152.1 ล้านบาท เนื่องจากการเพิม่ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมค้า ซึ่ง
เป็ นไปตามสัดส่วนการถือครองหุน้
4. การลดลงของเงินลงทุนชัวคราวจ
่
านวน 438.9 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษทั ฯ ได้มกี ารขายหน่ วยลงทุน ซึ่งเป็ น
การบริหารสภาพคล่องของบริษทั ฯ
5. การลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์(สุทธิ) จานวน 198.0 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างงวดบริษทั ฯมี
การโอนทีด่ นิ ให้แก่ลกู ค้า อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาทีด่ นิ บางส่วนในระหว่างงวดเช่นเดียวกัน

6. การลดลงของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (สุทธิ) จานวน 745.9 ล้านบาท เนื่องจากการจัดประเภทโรงงานและ
คลังสินค้าสาเร็จรูป ที่จะขายให้แ ก่ก องทรัส ต์ WHART จานวน 2 โครงการ อย่างไรก็ตามบริษัท ฯ ได้ม ีการสร้า ง
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนเพิม่ ขึน้ ในระหว่างงวดเช่นเดียวกัน
7. การลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอื ไว้เพื่อขายจานวน(สุทธิ) 133.31 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากบริษทั ฯ มีการขาย
สินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ HREIT เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา และการขายสินทรัพย์โรงงานพร้อมที่ดนิ ให้แก่
ลูกค้าจานวน 1 โครงการ ส่งผลให้รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขายลดลงประมาณ 835.2 ล้านบาท ทัง้ นี้
ในงวดไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทั ฯ มีการจัดประเภทสินทรัพย์ทจ่ี ะขายให้แก่กองทรัสต์ WHART ส่งผลให้สนิ ทรัพย์ไม่
หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายเพิม่ ขึน้ จานวน 702.1 ล้านบาท
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน 44,640.4 ล้านบาท ซึง่ ลดลง 445.2 ล้านบาท จาก 45,085.6 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นอกจากนี้หากพิจารณาเฉพาะหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ของบริษทั ฯ มีจานวน 33,791.0
ล้านบาท ซึง่ ลดลง 607.5 ล้านบาท จาก 34,398.5 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการดังต่อไปนี้
1. การลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน จานวน 403.0 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในระหว่างงวด บริษทั ฯ
มีการชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะสัน้ ประมาณ 1,200.0 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีการออกตั ๋วแลกเงินสุทธิประมาณ
800.0 ล้านบาท
2. การลดลงของหุน้ กู(้ สุทธิ) จานวน 208.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากในระหว่างงวดบริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีการมี
การไถ่ถอนหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนดบางส่วน
3. การลดลงของหนิ้สนิ หมุนเวียนอื่น จานวน 103.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของภาษีเงินได้หกั ณ ที่
จ่ายค้างจ่าย และภาษีมลู ค่าเพิม่ ค้างจ่ายลดลง
4. การเพิม่ ขึน้ ของรายได้รอตัดบัญชี (เงินรับจากการขายที่ยงั ไม่รบั รูร้ ายได้) จานวน 281.1 โดยมีสาเหตุหลักจากขาย
สินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ HREIT ซึ่งเป็ นสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี และมีการต่ออายุสทิ ธิการเช่าไปอีก 30 ปี ทัง้ นี้
การให้เช่าทีด่ นิ ดังกล่าวได้พจิ ารณาเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน เนื่องจากโดยปกติแล้วทีด่ นิ มีอายุการให้ประโยชน์ เชิง
เศรษฐกิจไม่จากัด และบันทึกการขายดังกล่าวเป็ นรายการรายได้รอตัดบัญชีของบริษทั ฯ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวมจานวน 29,679.9 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จานวน 1,146.5 ล้านบาท
จาก 28,533.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยการเปลี่ยนแปลงหลัก มาจากการเพิม่ ขึ้นของกาไรสะสมของ
บริษทั ฯ

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายงวด

ไตรมาส 1 ปี 2560
ล้านบาท
(475.7)
1,853.0
(1,313.7)
63.5
2,698.9

ไตรมาส 1 ปี 2561
ล้านบาท
(333.3)
2,056.0
(712.4)
1,010.3
2,930.0

1. กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงานสาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ
(333.3) ล้านบาท คิดเป็ นการใช้ไปลดลงจานวน 142.5 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุ
หลักจากบริษทั ฯ มีกาไรก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 1,289.9 ล้านบาท ซึง่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจานวน 1,223.1 ล้าน
บาท
2. กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมการลงทุนสาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 2,056.0 ล้าน
บาท คิดเป็ นการได้มาเพิม่ ขึน้ จานวน 203.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีสาเหตุหลัก
มาจาก เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ HREIT จานวน
พืน้ ทีเ่ ช่ารวมทัง้ สิน้ ประมาณ 55,131 ตร.ม เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2561 ทีผ่ า่ นมา
3. กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ (712.4)
ล้านบาท คิดเป็ นการใช้ไปลดลงจานวน 601.3 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ซึง่ มีสาเหตุหลัก
จากการทีบ่ ริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากการกูย้ มื เงินระยะสัน้ จานวน 800.0 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการเงิน

