
 

 

 10 สงิหาคม 2561 

 

เรื่อง ชีแ้จงผลการดาํเนินงานสาํหรบังบการเงนิสิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ตามที ่บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดนํ้าส่งงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ 

และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2561 และงวด 6 เดอืน สิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 

2561 ทีผ่่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้นัน้ บรษิทัฯ ขอเรยีนชีแ้จงเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของผลประกอบการที่

เกนิกว่ารอ้ยละ 20 ดงัน้ี 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2561 และงวด 6 เดือนแรกปี 2561 

งบการเงินรวม 

ไตรมาส 2 

ปี 2560 

ไตรมาส 2 

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

6 เดือนแรก 

ปี 2560 

6 เดือนแรก 

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม/1  3,407.7   2,023.4   (1,384.3)  (40.6)  4,772.8   5,470.5   697.7   14.6  

ตน้ทุนรวม  1,248.6   859.8   (388.8)  (31.1)  1,767.6   2,388.2   620.6   35.1  

กาํไรขัน้ตน้รวม/2  2,159.1   1,163.7   (995.5)  (46.1)  3,005.2   3,082.3   77.1   2.6  

กาํไรสุทธ ิ  972.4   303.0   (669.3)  (68.8)  1,053.1   1,082.9   29.8   2.8  

รายไดร้วมจากการดาํเนนิงาน

ปกติ/3 

 3,308.7   2,338.8   (969.9)  (29.3)  4,433.9   5,535.2   1,101.3   24.8  

กาํไรสุทธจิากการดาํเนินงาน

ปกติ/3 

 903.1   523.8   (379.3)  (42.0)  815.9   1,128.2   312.4   38.3  

/1 รวมรายไดอ้ื่นๆ และส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 
/2 กาํไรขัน้ตน้รวมส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 
/3 ไมร่วมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 

สาํหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัฯ รายงานกาํไรสุทธิ เท่ากบั 1,082.9 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 29.8 ล้านบาท 

หรือเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน หากไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติจะเพ่ิมขึน้ 312.1 ล้านบาท หรอืเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.3 และหากพิจารณา

ผลการดาํเนินงานงวด 3 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 มีกาํไรสุทธิเท่ากบั 303.0 ล้านบาท ลดลง 669.3 

ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 68.8 หากไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติ

จะลดลง 379.3 ล้านบาทหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 42.0 

ประเดน็สาํคญั 

• รายไดร้วมส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.6 หากไม่รวมผลกระทบจากอตัรา

แลกเปลีย่นรายไดร้วมส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้จากการดําเนินงานปกตจิะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

24.8 จากการเพิม่ขึน้ของรายไดก้ารขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน จากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต์เพื่อ

การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช (HREIT) รวมถงึส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วม

คา้ในธุรกจิไฟฟ้าจากการดาํเนินงานปกตทิีเ่พิม่ขึน้ 

• สว่นแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ในธุรกจิไฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 3.3 หากไม่รวมผลกระทบจากอตัรา

แลกเปลีย่นสว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ในธุรกจิไฟฟ้าจากการดําเนินงานปกตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 



 

 

62.3 เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเกค็โค่ 

วนั มจีํานวนวนัในการพร้อมจ่ายไฟฟ้ามากกว่าเมื่อเทยีบกบัปีก่อนทีม่กีารปิดปรบัปรุงซ่อมบํารุงตามแผนงาน 

รวมถึงเริม่ทยอยการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าขนาดเลก็เพิม่ขึน้จํานวน 5 โรงไฟฟ้า 

ตัง้แต่ในช่วงไตรมาสที ่2 ปี 2560 ถงึไตรมาส 1 ปี 2561 ทาํใหจ้าํนวนเมกกะวตัต์ตามสดัส่วนการถอืหุน้เพิม่ขึน้

เป็น 510.5 เมกกะวตัต ์

• ตน้ทุนทางการเงนิลดลงรอ้ยละ 25.3 เน่ืองจากการทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารทยอยชาํระคนืหน้ีสนิตัง้แต่ปลายปี 2559 

เป็นตน้มา รวมถงึทรสิเรทติง้ไดป้ระกาศการจดัอนัดบัเครดติของบรษิทัฯทีร่ะดบั “A-” สว่นแนวโน้มอนัดบัเครดติ

ไดก้าํหนดทีร่ะดบั “Stable” หรอื “คงที”่ ในไตรมาสที ่4 ปี 2560 สง่ผลใหต้น้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ปรบัตวั

ลดลง 

 

ผลการดาํเนินงานรายธรุกิจ 

ธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์(Rental Properties Business) 

 

ไตรมาส 2 

ปี 2560 

ไตรมาส 2 

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

6 เดือนแรก 

ปี 2560 

6 เดือนแรก 

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร  275.6   238.1   (37.6)  (13.6)  548.6   482.4   (66.2)  (12.1) 

กาํไรขัน้ตน้  165.6   124.6   (41.0)  (24.8)  316.9   243.0   (73.9)  (23.3) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 60.1 52.3   57.8 50.4   

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบั

รายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

61.0 53.0   59.0 51.1   

รายไดจ้ากการขาย

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การ

ลงทุน 

 -     -     -   n.a.  132.1 1,449.0 1,316.9 996.9 

กาํไรขัน้ตน้  -     -     -   n.a.  20.5 611.1 590.7 2,888.2 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) n.a. n.a.   15.5 42.2   

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบั

รายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

n.a. n.a.   53.9 57.3   

1. ค่าเช่าและค่าบริการ 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า และโรงงาน สาํหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืน

สิน้สดุไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 238.1 ลา้นบาท และ 482.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13.6 และ 12.1 ตามลําดบั

จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เน่ืองมาจากในปลายปี 2560 และช่วงต้นปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการขาย

สนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท (WHART) 

และกองทรสัต ์HREIT ตามลาํดบั ซึง่ทาํใหพ้ืน้ทีใ่หเ้ช่าของบรษิทัฯ ลดลง 

 กาํไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า และโรงงาน สาํหรบังวด 3 เดอืนและ 6 

เดอืนสิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 124.6 ลา้นบาท และ 243.0 ลา้นบาท ซึ่งลดลงรอ้ยละ 24.8 และ 23.3 

ตามลําดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 จากการลดลงของพื้นที่ให้เช่าเน่ืองมาจากการขายสนิทรพัย์เข้า

กองทรสัต ์WHART และ HREIT ช่วงปลายปี 2560  และช่วงตน้ปี 2561 ตามลาํดบั และมอีตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 

สาํหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืน เท่ากบั 52.3 และ 50.4 ตามลาํดบั โดยกาํไรขัน้ตน้และอตัรากําไรขัน้ต้นดงักล่าว



 

 

ได้สะท้อนถึงผลของการปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุติธรรมในการเขา้ซื้อกจิการ อย่างไรกต็ามหาก

พจิารณาถึงรายได้และกําไรขัน้ต้นที่แท้จรงิจากการดําเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากําไรขัน้ต้นที่

แทจ้รงิจากการใหเ้ช่าและบรกิารคลงัสนิคา้จะอยู่ทีร่อ้ยละ 53.0 และ 51.1 ตามลําดบั ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีก่อน เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของสดัสว่นทรพัยส์นิประเภท Built-to-Suit และ Ready-Built 

2. การขายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน สําหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 

1,449.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,316.9 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 996.9 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมี

สาเหตุหลกัจากบรษิทัฯ มกีารขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต ์HREIT พืน้ทีเ่ช่ารวมทัง้สิน้ประมาณ 55,131 ตร.ม เมื่อ

วนัที ่4 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา ประกอบกบัการขายสนิทรพัยโ์รงงานใหแ้ก่ลกูคา้จาํนวน 1 โครงการ  

 กาํไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน สาํหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 

611.1 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 590.7 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2,888.2 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 เป็นไป

ตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนตามทีก่ล่าวมาในขา้งต้น โดยมอีตัรากาํไร

ขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 42.2 สงูขึน้จากรอ้ยละ 15.5 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากในปีน้ีมี

การจําหน่ายสนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต์ HREIT ทัง้น้ีกําไรขัน้ต้นและอตัรากําไรขัน้ต้นดงักล่าวไดส้ะท้อนถึงผลของ

การปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุตธิรรมในการเขา้ซือ้กจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึรายไดแ้ละ

กาํไรขัน้ต้นที่แท้จรงิจากการดําเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากําไรขัน้ตน้ทีแ่ท้จรงิของงวด 6 เดอืน

สิน้สดุไตรมาส 2 ปี 2561 จะอยู่ทีร่อ้ยละ 57.3  

 

ธรุกิจนิคมอตุสาหกรรม  

(Industrial Development Business) 

 

ไตรมาส 2 

ปี 2560 

ไตรมาส 2 

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

6 เดือนแรก 

ปี 2560 

6 เดือนแรก 

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

1,789.8 816.8 (972.9) (54.4) 1,789.8 1,233.0 (556.7) (31.1) 

กาํไรขัน้ตน้ 949.2 380.9 (568.3) (59.9) 949.2 562.5 (386.6) (40.7) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 53.0 46.6   53.0 45.6   

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบั

รายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

59.6 47.4   59.6 54.0   

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์สาํหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืนสิน้สดุไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 816.8 

ลา้นบาท และ 1,233.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 54.4 และ 31.1 ตามลาํดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 เน่ืองจากการ

โอนทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรมลดลง 

กาํไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัย ์สาํหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 

380.9 ลา้นบาท และ 562.5 ลา้นบาท โดยมอีตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 46.6 และ 45.6 ทัง้น้ีกาํไรขัน้ต้นและอตัรา

กาํไรขัน้ตน้ดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของการปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุตธิรรมในการเขา้ซือ้กจิการ อย่างไรก็

ตามหากพจิารณาถึงกําไรขัน้ต้นที่แท้จรงิจากการดําเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากําไรขัน้ต้นที่แทจ้รงิของ

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวอยู่ทีร่อ้ยละ 47.4 และ 54.0 ตามลาํดบั 



 

 

ธรุกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า (Utilities & Power Business) 

 

ไตรมาส 2 

ปี 2560 

ไตรมาส 2 

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

6 เดือนแรก 

ปี 2560 

6 เดือนแรก 

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและ

ใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภค 

495.7 523.1 27.5 5.5 1,050.0 1,038.1 (11.9) (1.1) 

กาํไรขัน้ตน้ 199.5 241.6 42.2 21.1 478.1 460.7 (17.4) (3.6) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 40.2 46.2   45.5 44.4   

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบั

รายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

43.7 49.4   48.8 47.6   

ส่วนแบง่กาํไรจากบริษทั

ร่วมในธรุกิจไฟฟ้า (รวม) 

686.2 247.8 (438.4) (63.9) 937.3 906.6 (30.7) (3.3) 

 – ส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิทั

ร่วมในธุรกจิไฟฟ้าจากการ

ดาํเนินงานปกต ิ

 587.2   563.1   (24.0)  (4.1)  598.4   971.3   373.0   62.3  

 – กาํไร(ขาดทุน) จากอตัรา

แลกเปลีย่น 

99.0  (315.3)  (414.3)  (418.5)  339.0   (64.7)  (403.7)  (119.1) 

รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค สาํหรบังวด 3 เดอืนสิน้สดุไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 

523.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 27.5 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 สาํหรบังวด 6 เดอืน

สิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 1,038.1 ลา้นบาท ลดลง 11.9 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.1 เทยีบกบัช่วงเวลา

เดยีวกนัของปีก่อน อย่างไรกต็ามหากไม่รวมรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรร รายไดจ้ากการ

ขายและใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภคสาํหรบังวด 6 เดอืน สามารถเตบิโตได ้90.2 ลา้นบาท หรอืเตบิโตรอ้ยละ 9.6 จาก

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการทยอยเริม่จาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าเลก็ (SPP) ตัง้แต่ไตรมาส 2 

ปี 2560 ถงึ ไตรมาส 1 ปี 2561 จํานวน 5 โรงไฟฟ้า รวมถงึการใชน้ํ้าทีเ่พิม่ใชข้องลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรม ส่งผลใหม้ี

ความตอ้งการใชน้ํ้าทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 

กาํไรขัน้ต้นจากการขายและให้บริการสาธารณูปโภค สาํหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 

241.6 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 42.2 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.1 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน สาํหรบังวด 

6 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 460.7 ลา้นบาท ลดลง 17.4 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.6 และมอีตัรากําไร

ขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคสาํหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืน เท่ากบัรอ้ยละ 46.2 และ 44.4 ตามลําดบั โดย

กาํไรขัน้ตน้และอตัรากาํไรขัน้ตน้ดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของการปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุตธิรรมในการเขา้

ซือ้กจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึรายได้และกําไรขัน้ต้นทีแ่ทจ้รงิจากการดําเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ี

อตัรากาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิของรายไดร้บัจากการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคอยู่ทีร่อ้ยละ 49.4 และ 47.6 ตามลาํดบั 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมในธุรกิจไฟฟ้า สําหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2561 

เท่ากบั 247.8 ลา้นบาท และ 906.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 63.9 และ 3.3 ตามลําดบั เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นและรายไดจ้ากการบนัทกึการเคลมประกนัในไตรมาส 2 ปี 

2560 อย่างไรกต็ามหากพจิารณาเฉพาะส่วนแบ่งกําไรจากการดําเนินงานปกตสิาํหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 2 ปี 

2561 จะปรบัตวัเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 62.3 สาเหตุหลกัจากการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเกค็โค่ วนั มจีาํนวนวนั



 

 

ในการพรอ้มจ่ายไฟฟ้ามากกว่าเมื่อเทยีบกบัปีก่อนทีม่กีารปิดปรบัปรุงซ่อมบํารุงตามแผนงาน รวมถงึเริม่ทยอยการผลติ

และจาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าขนาดเลก็เพิม่ขึน้จํานวน 5 โรงไฟฟ้า ตัง้แต่ในช่วงไตรมาสที ่2 ปี 2560 ถงึ

ไตรมาส 1 ปี 2561 ทาํใหจ้าํนวนเมกกะวตัตต์ามสดัสว่นการถอืหุน้เพิม่ขึน้เป็น 510.5 เมกกะวตัต ์ 

 

รายได้อ่ืน 

 

ไตรมาส 2 

ปี 2560 

ไตรมาส 2 

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

6 เดือนแรก 

ปี 2560 

6 เดือนแรก 

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากเงนิปนัผลและการ

บรหิารจดัการ 

94.1 109.5 15.4 16.3 171.2 157.6 (13.6) (7.9) 

รายไดอ้ื่นๆ 57.0 72.5 15.5 27.2 116.8 151.6 34.9 29.8 

รวมรายได้อ่ืน 151.1 182.0 30.8 20.4 288.0 309.3 21.2 7.4 

รายได้อ่ืน สําหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 182.0 ลา้นบาท และ 309.3 ล้านบาท

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.4 และ 7.4 ตามลาํดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี 

 รายได้เงินปันผลและค่าบริหารจดัการ สาํหรบังวด 3 เดอืนสิน้สดุไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 109.5 ลา้นบาท 

ซึง่เพิม่ขึน้ 15.4 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.3 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 สาํหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุด

ไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 157.6 ลา้นบาท ลดลง 13.6 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7.9 จากช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากในปี 2560 มเีงนิปนัผลรบัจากกอง HREIT ขณะทีใ่นปี 2561 เงนิสดสทุธจิ่ายจาก

กอง HREIT อยู่ในรปูของเงนิลดทุน 

 รายได้อ่ืนๆ สาํหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืนสิน้สดุไตรมาส 2 ปี 2561 เทา่กบั 72.5 ลา้นบาท และ 151.6 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27.2 และ 29.8 ตามลาํดบั จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2560 

 

การวิเคราะหค่์าใช้จา่ย 

 

ไตรมาส 2 

ปี 2560 

ไตรมาส 2 

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

6 เดือนแรก 

ปี 2560 

6 เดือนแรก 

ปี 2561 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 161.2 68.4 (92.9) (57.6) 194.1 115.7 (78.5) (40.4) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 306.3 314.6 8.3 2.7 599.8 582.6 (17.3) (2.9) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 418.9 337.9 (81.0) (19.3) 871.8 651.3 (220.5) (25.3) 

รวมค่าใช้จ่าย 886.5 720.9 (165.6) (18.7) 1,665.7 1,349.6 (316.2) (19.0) 

 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย สาํหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 68.4 ลา้นบาทและ 

115.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 57.6 และ 40.4 ตามลาํดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมา

จากมกีารโอนทีด่นิน้อยลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สาํหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 314.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.3 

ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.7 จากไตรมาส 2 ปี 2560 สาํหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดสิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2561 



 

 

เท่ากบั 582.6 ลา้นบาท ลดลง 17.3 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.9 สาเหตุหลกัจากในไตรมาสที ่1 ปี 2560 

บรษิทัฯ มกีารบนัทกึการดอ้ยค่าของสนิทรพัยต์ามมาตรฐานบญัช ี

 ต้นทุนทางการเงิน สาํหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 337.9 ลา้นบาทและ 

651.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 19.3 และ 25.3 ตามลําดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 เน่ืองจากการที่

บรษิทัฯไดม้กีารทยอยชาํระคนืหน้ีสนิตัง้แต่ปลายปี 2559 เป็นตน้มา รวมถงึทรสิเรทติ้งไดป้ระกาศการจดัอนัดบั

เครดติของบรษิทัฯทีร่ะดบั “A-” สว่นแนวโน้มอนัดบัเครดติไดก้าหนดทีร่ะดบั “Stable” หรอื “คงที”่ ในไตรมาสที ่

4 ปี 2560 สง่ผลใหต้น้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ปรบัตวัลดลง 

 

ฐานะทางการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2561 มดีงัต่อไปน้ี 

สินทรพัย ์

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้หมด 76,705.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,086.4 ลา้นบาท จาก 

73,619.0 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการดงัต่อไปน้ี  

1. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุชัว่คราว จาํนวน 1,854.5 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯไดม้กีารบรหิารเงนิสด โดยไป

ลงทุนในกองทุนรวม 

2. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม จาํนวน 1,022.5 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของสว่นแบ่งกาํไรในบรษิทัร่วม 

และการเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ซึง่เป็นไปตามสดัสว่นการถอืครองหุน้ 

3. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ จํานวน 178.3 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมคา้ ซึ่ง

เป็นไปตามสดัสว่นการถอืครองหุน้ 

4. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุระยะยาวอื่น(สทุธ)ิ จาํนวน 204.6 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯไดม้กีารเขา้ไปลงทุน

ซือ้หุน้ในบรษิทั ซุปเปอรแ์นป (ประเทศไทย) จาํกดั ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 
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ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2561 

หน่วย : ลา้นบาท 



 

 

5. การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น(สุทธ)ิ จํานวน 486.1 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากเงนิจ่ายล่วงหน้าสาํหรบั

การจดัหาทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการ 

6. การลดลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้แก่บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั จํานวน 214.8 ลา้นบาท เน่ืองจากไดร้บัชําระคนื

จากบรษิทัร่วมในธุรกจิโรงไฟฟ้า 

7. การลดลงของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน(สุทธ)ิ จํานวน 740.8 ล้านบาท เน่ืองจากการจดัประเภทโรงงานและ

คลงัสนิค้าสําเรจ็รูปที่จะขายให้แก่กองทรสัต์ WHART จํานวน 2 โครงการ อย่างไรกต็ามบรษิัทฯ ได้มกีารสร้าง

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเพิม่ขึน้ในระหว่างงวดเช่นเดยีวกนั 

8. การลดลงของสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจํานวน(สุทธ)ิ 133.1 ล้านบาท ซึ่งเกดิจากบรษิัทฯ มีการขาย

สนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต์ HREIT เมื่อวนัที ่4 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา และการขายสนิทรพัยโ์รงงานพรอ้มทีด่นิใหแ้ก่

ลกูคา้จาํนวน 1 โครงการ สง่ผลใหร้ายการสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายลดลงประมาณ 835.2 ลา้นบาท ทัง้น้ี

ในงวดไตรมาส 1 ปี 2561 บรษิทัฯ มกีารจดัประเภทสนิทรพัยท์ีจ่ะขายใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART ส่งผลใหส้นิทรพัยไ์ม่

หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายเพิม่ขึน้จาํนวน 702.1 ลา้นบาท 

9. การลดลงของสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น จาํนวน 341.4 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของลกูหน้ีกรมสรรพากร 

 

หน้ีสิน 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจาํนวน 48,319.1 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 3,233.5 ลา้นบาท จาก 45,085.6 

ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 นอกจากน้ีหากพิจารณาเฉพาะหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ มีจํานวน 

38,038.9 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 3,640.4 ลา้นบาท จาก 34,398.5 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการดงัต่อไปน้ี  

1. การลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจาํนวน 178.2 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากในระหว่างงวด บรษิทัฯ 

มกีารชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้ประมาณ 2,000.0 ลา้นบาท ในขณะทีบ่รษิทัฯ มกีารออกตัว๋แลกเงนิและตัว๋สญัญาใช้

เงนิประมาณ 1,820.0 ลา้นบาท 

2. การลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ(สุทธ)ิ จํานวน 3,936.9 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯไดม้ี

การนําเงนิจากการออกหุน้กูจ้าํนวน 4,000.0 ลา้นบาท มาคนืหน้ีเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง 

3. การลดลงของหน้ิสนิหมุนเวยีนอื่น จํานวน 123.3 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของภาษีเงนิไดห้กั ณ ที่

จ่ายคา้งจ่าย 

4. การเพิม่ขึน้ของหุน้กู(้สุทธ)ิ จํานวน 7,755.5 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากในระหว่างงวดบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมี

การมอีอกหุน้กูเ้พิม่จาํนวน 8,000.0 ลา้นบาท แต่อย่างไรกต็ามไดม้กีารไถ่ถอนหุน้กูท้ีค่รบกําหนดจํานวน 200.0 ลา้น

บาท 

5. การเพิม่ขึน้ของรายไดร้อตดับญัช ี(เงนิรบัจากการขายที่ยงัไม่รบัรู้รายได้) จํานวน 230.0 โดยมสีาเหตุหลกัจากขาย

สนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต์ HREIT ซึง่เป็นสทิธกิารเช่าระยะเวลา 30 ปี และมกีารต่ออายุสทิธกิารเช่าไปอกี 30 ปี ทัง้น้ี 

การใหเ้ช่าทีด่นิดงักล่าวไดพ้จิารณาเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน เน่ืองจากโดยปกตแิลว้ทีด่นิมอีายุการใหป้ระโยชน์เชงิ

เศรษฐกจิไม่จาํกดั และบนัทกึการขายดงักล่าวเป็นรายการรายไดร้อตดับญัชขีองบรษิทัฯ  

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวมจํานวน 28,386.3 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจํานวน 147.1 ลา้นบาท 

จาก 28,533.4 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยการเปลีย่นแปลงหลกัมาจากการจ่ายปนัผลเป็นเงนิสดในช่วง 

ไตรมาสที ่2 แต่อย่างไรกต็ามมกีารเพิม่ขึน้ของกาํไรสะสมของบรษิทัฯ ตามผลประกอบการของบรษิทัฯดว้ยเช่นกนั 

 

 



 

 

 6 เดือนแรก ปี 2560 6 เดือนแรก ปี 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน  270.9   (90.1) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน  1,574.7   (831.4) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ  (847.2)  1,933.2  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) สทุธิ  998.5   1,011.7  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  3,631.3   2,950.4  

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงานสาํหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 

(90.1) ลา้นบาท คดิเป็นการไดม้าลดลงจาํนวน 361.0 ลา้นบาท จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกั

จากการปรบักาํไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในงวดทีผ่่าน ซึง่จะรบัรูเ้ป็นกระแสเงนิสดรบัทัง้จาํนวน

ทีก่จิกรรมการลงทุน 

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุนสาํหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั (831.4) ลา้น

บาท คดิเป็นการใชไ้ปเพิม่ขึน้จาํนวน 2,406.1 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 ซึง่มสีาเหตุหลกั

มาจากเงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว (สทุธ)ิ ลดลง 

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิสาํหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 1,933.2 

ลา้นบาท คดิเป็นการไดม้าเพิม่ขึน้จาํนวน 2,780.4 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 ซึง่มสีาเหตุ

หลกัจากการทีบ่รษิทัฯ มกีารออกเงนิกูจ้าํนวน 8,000.0 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2561 แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัฯได้

มกีารนําเงนิจาํนวนประมาณ 4,000.0 ลา้นบาท ไปคนืหน้ีระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเช่นกนั 

 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 (นายอรรถวทิย ์เฉลมิทรพัยากร)     

 ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ      
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