
 

 

 10 พฤษภาคม 2561 
 

เรือ่ง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบังบการเงนิสิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561  

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

 ตามที่ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดน้ าส่งงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ 
และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 ที่ผ่านการ
สอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้นัน้ บรษิทัฯ ขอเรยีนชีแ้จงเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงของผลประกอบการทีเ่กนิกวา่รอ้ยละ 20 
ดงัน้ี 

ผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 

งบการเงินรวม 
ไตรมาส 1

ปี 2560 
ไตรมาส 1

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดร้วม/1 1,365.1  3,447.1  2,082.0  152.5 

ตน้ทุนรวม 519.0  1,528.4  1,009.4  194.5  

ก าไรขัน้ตน้รวม/2  846.1   1,918.6   1,072.5  126.8 

ก าไรสทุธ ิ  80.8   779.9   699.1  865.5 
/1 รวมรายไดอ้ื่นๆ และสว่นแบง่ก าไรจากบรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ 
/2 ก าไรขัน้ตน้รวมสว่นแบง่ก าไรจากบรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ 

ส าหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิ เท่ากบั 779.9 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 699.1 ล้านบาท หรือ
เป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 865.5 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ประเดน็ส าคญั 
• รายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 152.5 จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย์ของธุรกิจนิคม

อุตสาหกรรม ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของรายไดก้ารขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน จากการขายสนิทรพัย์
เข้ากองทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์เหมราช (HREIT) พื้นที่เช่ารวมทัง้สิ้นประมาณ 
55,131 ตร.ม เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2561 ทีผ่า่นมา 

• ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ในธุรกจิไฟฟ้าเพิม่ขึน้รอ้ยละ 162.3 เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเกค็โค่ วนั มจี านวนวนัในการพรอ้ม

จ่ายไฟฟ้ามากกว่าเมื่อเทยีบกบัปีก่อนทีม่กีารปิดปรบัปรุงซ่อมบ ารุงตามแผนงาน รวมถงึเริม่ทยอยการผลติและ

จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าขนาดเลก็เพิม่ขึน้จ านวน 5 โรงไฟฟ้า ตัง้แต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 

ถงึไตรมาส 1 ปี 2561 ท าใหจ้ านวนเมกกะวตัตต์ามสดัสว่นการถอืหุน้เพิม่ขึน้เป็น 510.5 เมกกะวตัต ์

• ตน้ทุนทางการเงนิลดลงรอ้ยละ 30.8 เน่ืองจากการทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารทยอยช าระคนืหนี้สนิตัง้แต่ปลายปี 2559 
เป็นตน้มา รวมถงึทรสิเรทติง้ไดป้ระกาศการจดัอนัดบัเครดติของบรษิทัฯทีร่ะดบั “A-” สว่นแนวโน้มอนัดบัเครดติ
ไดก้ าหนดทีร่ะดบั “Stable” หรอื “คงที”่ ในไตรมาสที ่4 ปี 2560 สง่ผลใหต้น้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ปรบัตวั
ลดลง 
 



 

 

ผลการด าเนินงานรายธรุกิจ 
ธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์(Rental Properties Business) 

 
ไตรมาส 1

ปี 2560 
ไตรมาส 1

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร  273.0  244.3   (28.7) (10.5) 

ก าไรขัน้ตน้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร  151.3  118.4    (32.9) (21.7) 

อตัราก าไรขัน้ตน้จากการใหเ้ชา่และบรกิาร (รอ้ยละ) 55.4% 48.5% 
  

ก าไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการด าเนินงานก่อนปรบั
รายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

57.0% 49.2% 
  

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน  132.1   1,449.0   1,316.9   996.9  

ก าไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน  20.5   611.1   590.7   2,888.2  

อตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การ
ลงทุน (รอ้ยละ) 

15.5% 42.2% 
  

ก าไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการด าเนินงานก่อนปรบั
รายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

15.5% 57.3% 
  

1. ค่าเช่าและค่าบริการ 
➢ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า และโรงงาน ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 

244.3 ลา้นบาท ลดลง 28.7 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.5 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 เน่ืองมาจากใน
ปลายปี 2560 และช่วงตน้ปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
และสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท (WHART) และกองทรสัต ์HREIT ตามล าดบั ซึง่ท าใหพ้ืน้ทีใ่หเ้ช่า
ของบรษิทัฯ ลดลง 

➢ ก าไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า และโรงงาน ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 
เท่ากบั 118.4 ลา้นบาท ซึ่งลดลง 32.9 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 21.7 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 จาก
การลดลงของพื้นที่ให้เช่าเน่ืองมาจากการขายสนิทรพัย์เขา้กองทรสัต์ WHART และ HREIT ช่วงปลายปี 2560  
และชว่งตน้ปี 2561 ตามล าดบั และมอีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 48.5 ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 โดยก าไรขัน้ตน้และ
อตัราก าไรขัน้ต้นดงักล่าวได้สะท้อนถึงผลของการปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุติธรรมในการเข้าซื้อ
กจิการ อย่างไรก็ตามหากพจิารณาถงึรายได้และก าไรขัน้ต้นที่แท้จรงิจากการด าเนินงานก่อนปรบัรายการทาง
บญัช ีอตัราก าไรขัน้ต้นที่แท้จรงิจากการใหเ้ช่าและบรกิารคลงัสนิค้าจะอยู่ที่รอ้ยละ 49.2 ลดลงจากรอ้ยละ 57.0
ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสดัส่วนทรพัย์สนิประเภท Built-to-Suit และ 
Ready-Built 

2. การขายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
➢ รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย์เพ่ือการลงทุน ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 1,449.0 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 1,316.9 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 996.9 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจาก
บรษิทัฯ มกีารขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต ์HREIT พืน้ทีเ่ชา่รวมทัง้สิน้ประมาณ 55,131 ตร.ม เมือ่วนัที ่4 มกราคม 
2561 ทีผ่า่นมา ประกอบกบัการขายสนิทรพัยโ์รงงานใหแ้ก่ลกูคา้จ านวน 1 โครงการ  



 

 

➢ ก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 611.1 ลา้นบาท ซึง่
เพิม่ขึน้ 590.7 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2,888.2 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 เป็นไปตามการเพิม่ขึน้
ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนตามทีก่ล่าวมาในขา้งตน้ โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 มอีตัรา
ก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 42.2 สงูขึน้จากรอ้ยละ 15.5 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากใน
ปีน้ีมกีารจ าหน่ายสนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต์ HREIT ทัง้น้ีก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผล
ของการปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุตธิรรมในการเขา้ซื้อกจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึรายได้
และก าไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการด าเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัราก าไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิของไตรมาส 1 ปี 
2561 จะอยูท่ีร่อ้ยละ 57.3  

 
ธรุกิจนิคมอตุสาหกรรม  
(Industrial Development Business) 

 
ไตรมาส 1

ปี 2560 
ไตรมาส 1

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ - 416.2 416.2 n.a. 

ก าไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ - 181.6 181.6 n.a. 

อตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัย ์(รอ้ยละ) - 43.6%   

อตัราก าไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการด าเนินงานก่อนปรบั
รายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

- 63.8%   

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย์ ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 416.2 ล้านบาท ในขณะที่ในช่วง   

ไตรมาส 1 ปี 2560 บรษิทัฯ ไมม่กีารรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์เน่ืองจากไมม่กีารโอนทีด่นิส าหรบัธุรกจินิคม

อุตสาหกรรมในชว่งเวลาดงักล่าว  

ก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 181.6 ล้านบาท โดยมอีตัรา

ก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 43.6 ทัง้น้ีก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของการปรบัปรุงรายการ

ทางบญัชเีรื่องมลูค่ายุตธิรรมในการเขา้ซื้อกจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึก าไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการด าเนินงาน

ก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัราก าไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวอยูท่ีร่อ้ย 63.8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ธรุกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า (Utilities & Power Business) 

 
ไตรมาส1  
ปี 2560 

ไตรมาส1  
ปี 2561 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภค  554.3   515.0   (39.4) (7.1) 

ก าไรขัน้ตน้จากการขายและใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภค  278.6   219.0   (59.6) (21.4) 

อตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายและใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภค (รอ้ยละ) 50.3% 42.5% 
  

อตัราก าไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการด าเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ี
(รอ้ยละ) 

53.3% 45.8% 

  
สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัรว่มในธุรกจิไฟฟ้า (รวม)  251.2   658.9   407.7 162.3 

- สว่นแบ่งก ำไรจำกบรษิทัรว่มในธุรกจิไฟฟ้ำ  27.3   419.4   392.1  1,438.1  
- ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมร่บัรู ้ 223.9 239.5  15.6  7.0  

รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 515.0 ลา้นบาท 

ลดลง 39.4 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7.1 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากในช่วงไตรมาส 1 ปี 

2560 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรรจ านวนทีม่นีัยส าคญั 86.0 ลา้นบาท ซึง่อาจจะ

ถอืเป็นรายได้ที่ไม่ประจ า อย่างไรกต็ามหากไม่รวมรายได้จากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น ้าเกนิกว่าที่จดัสรรดงักล่าว 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภคในไตรมาส 1 ปี 2561 สามารถเตบิโตเท่ากบั 46.4 ลา้นบาท หรอื

เตบิโตรอ้ยละ 9.9 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการเพิม่ขึน้และทยอยการเริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์อง

โรงไฟฟ้าเลก็ (SPP) ตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2560 ถงึ ไตรมาส 1 ปี 2561 จ านวน 5 โรงไฟฟ้า สง่ผลใหม้คีวามตอ้งการใชน้ ้า

ในการผลติไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

ก าไรขัน้ต้นจากการขายและให้บริการสาธารณูปโภค ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 219.0 ลา้นบาท ซึง่

ลดลง 59.6 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 21.4 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน และมอีตัราก าไรขัน้ต้นจากการ

ใหบ้รกิารสาธารณูปโภครอ้ยละ 42.5 ส าหรบัปี 2560 โดยก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของ

การปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุตธิรรมในการเขา้ซื้อกจิการ อย่างไรก็ตามหากพจิารณาถึงรายได้และก าไร

ขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการด าเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัราก าไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิของรายไดร้บัจากการใหบ้รกิาร

สาธารณูปโภคอยู่ทีร่อ้ยละ 45.8 ทัง้น้ีอตัราก าไรขัน้ตน้ที่ (ก่อนปรบัรายการทางบญัช)ี ลดลงจากรอ้ยละ 53.3 ของช่วงเวลา

เดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการที่ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอ

ใชน้ ้าเกนิกวา่ทีจ่ดัสรรตามทีก่ล่าวมาในขา้งตน้ ในขณะทีร่ายไดด้งักล่าวไมม่ใีนชว่งไตรมาส 1 ปี 2561 สง่ผลใหอ้ตัราก าไร

ขัน้ตน้ปรบัตวัลดลง 

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจไฟฟ้า ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 658.9 ล้านบาท ปรบัตวั

เพิม่ขึน้ 407.7 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 162.3 เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการผลติ

และจ าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเก็คโค่ วนั มจี านวนวนัในการพรอ้มจ่ายไฟฟ้ามากกว่าเมื่อเทยีบกบัปีก่อนที่มกีารปิด

ปรบัปรุงซ่อมบ ารุงตามแผนงาน รวมถงึเริม่ทยอยการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าขนาดเลก็เพิม่ขึน้

จ านวน 5 โรงไฟฟ้า ตัง้แต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ถงึไตรมาส 1 ปี 2561 ท าใหจ้ านวนเมกกะวตัตต์ามสดัสว่นการถอื



 

 

หุน้เพิม่ขึน้เป็น 510.5 เมกกะวตัต์ ประกอบกบัมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่รบัรูจ้ านวน 239.5 ลา้นบาท อยา่งไรก็

ตาม หากพจิารณาเฉพาะ สว่นแบง่ก าไรจากบรษิทัรว่มในธุรกจิไฟฟ้าซึง่ไมร่วมก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นดงักล่าว บรษิทัฯ 

ยงัคงมสีว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 392.1 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อน 

 
รายได้อ่ืน 

 
ไตรมาส 1

ปี 2560 
ไตรมาส 1

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รวมรายได้จากเงินปันผลและการบริหารจดัการ 77.1   48.1  (29.0)  (37.6) 

รายไดอ้ื่นๆ 12.8 18.6 5.9 46.1 
รวมรายได้อ่ืน 136.9 127.3 (9.6)  (7.0) 

รายได้อ่ืน ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 127.3 ลา้นบาท ลดลง 9.6 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7.0 จากช่วงเวลา
เดยีวกนัของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัดงัต่อไปนี้ 

➢ รายได้เงินปันผลและค่าบริหารจดัการ ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 48.1 ลา้นบาท ซึง่ลดลง 29.0 ลา้น
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 37.6 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 เน่ืองจากในไตรมาสทีผ่่านมาไมม่เีงนิปันผลจาก
โรงไฟฟ้าโกลว ์ไอพพี ีเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2560 ทีม่เีงนิปันผลรบัจ านวน 24.9 ลา้นบาท 

➢ รายได้อ่ืนๆ ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 18.6 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ขึน้ 5.9 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 
46.1 จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2560 
 

การวิเคราะหค่์าใช้จ่าย 

 
ไตรมาส 1 

ปี 2560 
ไตรมาส 1 

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 32.9 47.3 14.4 43.8 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  293.5   268.0   (25.5) (8.7) 

ตน้ทุนทางการเงนิ  452.9   313.4   (139.5) (30.8) 
รวมค่าใช้จ่าย  779.3   628.7   (150.6) (15.5) 

➢ ค่าใช้จ่ายในการขาย ส าหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 47.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14.4 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้
ร้อยละ 43.8 จากไตรมาส 1 ปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากมกีารโอนที่ดินมากขึ้นเมื่อเทียบกบัช่วงเวลา
เดยีวกนัของปีก่อน 

➢ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส าหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 268.0 ล้านบาท ลดลง 25.5 ล้านบาท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 8.7 จากไตรมาส 1 ปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากในชว่งไตรมาส 1 ปี 2560 บรษิทัฯ มกีารบนัทกึการ
ดอ้ยค่าของสนิทรพัยต์ามมาตรฐานบญัชี ซึ่งเกดิจากทรพัยส์นิที่ขายในราคาต่ากว่ามูลค่ายุตธิรรมที่บนัทกึเป็น
ตน้ทุนของทรพัยส์นินัน้ๆ ทัง้น้ีในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 ไม่มรีายการดงักล่าว สง่ผลใหค้่าใชจ้่ายในการบรหิาร
ของบรษิทัฯ ลดลง 



 

 

➢ ต้นทุนทางการเงิน ส าหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2561 มตีน้ทุนทางการเงนิ เท่ากบั 313.4 ลา้นบาท ลดลง 139.5 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 30.8 จากไตรมาส 1 ปี 2560 เน่ืองจากการที่บรษิทัฯไดม้กีารทยอยช าระคนืหน้ีสนิ
ตัง้แต่ปลายปี 2559 เป็นตน้มา รวมถงึทรสิเรทติ้งไดป้ระกาศการจดัอนัดบัเครดติของบรษิทัฯทีร่ะดบั “A-” สว่น
แนวโน้มอนัดบัเครดติไดก้าหนดที่ระดบั “Stable” หรอื “คงที่” ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ส่งผลใหต้้นทุนทางการ
เงนิของบรษิทัฯ ปรบัตวัลดลง 

ฐานะทางการเงิน 

 
การเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2561 มดีงัต่อไปนี้ 

สินทรพัย ์
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้หมด 74,320.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 701.3 ลา้นบาท จาก 73,619.0 
ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการดงัต่อไปน้ี  
1. การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 1,010.3 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ ไดม้กีารขาย

สนิทรพัย์เขา้กองทรสัต์ HREIT จ านวนพื้นที่เช่ารวมทัง้สิ้นประมาณ 55,131 ตร.ม เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2561 ที่
ผา่นมา 

2. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 768.7 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของสว่นแบ่งก าไรในบรษิทัรว่ม 
และการเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ซึง่เป็นไปตามสดัสว่นการถอืครองหุน้ 

3. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า จ านวน 152.1 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมคา้ ซึ่ง
เป็นไปตามสดัสว่นการถอืครองหุน้ 

4. การลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราวจ านวน 438.9 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ ไดม้กีารขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็น
การบรหิารสภาพคล่องของบรษิทัฯ 

5. การลดลงของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์(สทุธ)ิ จ านวน 198.0 ลา้นบาท เน่ืองจากในระหวา่งงวดบรษิทัฯมี
การโอนทีด่นิใหแ้ก่ลกูคา้ อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ ไดม้กีารพฒันาทีด่นิบางสว่นในระหวา่งงวดเชน่เดยีวกนั 
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ปี 2560 ไตรมาส 1 ปี 2561

หน่วย : ลา้นบาท



 

 

6. การลดลงของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน(สุทธิ) จ านวน 745.9 ล้านบาท เน่ืองจากการจดัประเภทโรงงานและ
คลงัสนิค้าส าเร็จรูปที่จะขายให้แก่กองทรสัต์ WHART จ านวน 2 โครงการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการสร้าง
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนเพิม่ขึน้ในระหวา่งงวดเชน่เดยีวกนั 

7. การลดลงของสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถอืไวเ้พื่อขายจ านวน(สุทธ)ิ 133.31 ล้านบาท ซึ่งเกดิจากบรษิทัฯ มกีารขาย
สนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต์ HREIT เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา และการขายสนิทรพัย์โรงงานพรอ้มที่ดนิใหแ้ก่
ลกูคา้จ านวน 1 โครงการ สง่ผลใหร้ายการสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายลดลงประมาณ 835.2 ลา้นบาท ทัง้น้ี
ในงวดไตรมาส 1 ปี 2561 บรษิทัฯ มกีารจดัประเภทสนิทรพัยท์ีจ่ะขายใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART สง่ผลใหส้นิทรพัยไ์ม่
หมนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายเพิม่ขึน้จ านวน 702.1 ลา้นบาท 
 

หน้ีสิน 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจ านวน 44,640.4 ลา้นบาท ซึง่ลดลง 445.2 ลา้นบาท จาก 45,085.6 ลา้น
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 นอกจากน้ีหากพจิารณาเฉพาะหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของบรษิทัฯ มจี านวน 33,791.0 
ลา้นบาท ซึง่ลดลง 607.5 ลา้นบาท จาก 34,398.5 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการดงัต่อไปนี้  
1. การลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 403.0 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากในระหว่างงวด บรษิทัฯ 

มกีารช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้ประมาณ 1,200.0 ล้านบาท ในขณะที่บรษิัทฯ มกีารออกตัว๋แลกเงนิสุทธปิระมาณ 
800.0 ลา้นบาท 

2. การลดลงของหุน้กู(้สุทธ)ิ จ านวน 208.8 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากในระหวา่งงวดบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมกีารมี
การไถ่ถอนหุน้กูท้ีค่รบก าหนดบางสว่น 

3. การลดลงของหน้ิสนิหมุนเวยีนอื่น จ านวน 103.1 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของภาษีเงนิไดห้กั ณ ที่
จา่ยคา้งจา่ย และภาษมีลูคา่เพิม่คา้งจา่ยลดลง 

4. การเพิม่ขึน้ของรายได้รอตดับญัช ี(เงนิรบัจากการขายที่ยงัไม่รบัรูร้ายได)้ จ านวน 281.1 โดยมสีาเหตุหลกัจากขาย
สนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต์ HREIT ซึ่งเป็นสทิธกิารเช่าระยะเวลา 30 ปี และมกีารต่ออายุสทิธกิารเช่าไปอกี 30 ปี ทัง้น้ี 
การใหเ้ช่าทีด่นิดงักล่าวไดพ้จิารณาเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เน่ืองจากโดยปกตแิลว้ทีด่นิมอีายุการใหป้ระโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิไมจ่ ากดั และบนัทกึการขายดงักล่าวเป็นรายการรายไดร้อตดับญัชขีองบรษิทัฯ  

 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวมจ านวน 29,679.9 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จ านวน 1,146.5 ลา้นบาท 
จาก 28,533.4 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยการเปลี่ยนแปลงหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของก าไรสะสมของ
บรษิทัฯ  
 

 ไตรมาส 1 ปี 2560 ไตรมาส 1 ปี 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน  (475.7)  (333.3) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน  1,853.0   2,056.0  

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ  (1,313.7)  (712.4) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) สทุธิ 63.5 1,010.3 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 2,698.9 2,930.0 

 



 

 

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 
(333.3) ล้านบาท คดิเป็นการใช้ไปลดลงจ านวน 142.5 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมสีาเหตุ
หลกัจากบรษิทัฯ มกี าไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ท่ากบั 1,289.9 ลา้นบาท ซึง่ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 1,223.1 ลา้น
บาท 

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ 
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุนส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สดุไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 2,056.0 ลา้น
บาท คดิเป็นการไดม้าเพิม่ขึน้จ านวน 203.0 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 ซึ่งมสีาเหตุหลกั
มาจาก เงนิสดรบัจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน จากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต์ HREIT จ านวน
พืน้ทีเ่ชา่รวมทัง้สิน้ประมาณ 55,131 ตร.ม เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2561 ทีผ่า่นมา 

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 1 ปี 2561  เท่ากบั (712.4) 
ลา้นบาท คดิเป็นการใชไ้ปลดลงจ านวน 601.3 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 ซึง่มสีาเหตุหลกั
จากการทีบ่รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้าจากการกูย้มืเงนิระยะสัน้จ านวน 800.0 ลา้นบาท  

 
 
จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถอื 

 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 (นายอรรถวทิย ์เฉลมิทรพัยากร)     
 ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ      


