
 

 

 9 พฤศจกิายน 2561 
 

เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบังบการเงนิสิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ตามที่ บรษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ไดน้ าส่งงบการเงนิเฉพาะของบรษิัทฯ 
และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2561 และงวด 9 เดอืน สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 
2561 ทีผ่่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้นัน้ บรษิทัฯ ขอเรยีนชีแ้จงเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของผลประกอบการที่
เกนิกว่ารอ้ยละ 20 ดงันี้ 

ผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2561 และงวด 9 เดือนแรกปี 2561 

งบการเงินรวม 

ไตรมาส 3 
ปี 2560 

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
9 เดือนแรก 
ปี 2560 

9 เดือนแรก 
ปี 2561 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดร้วม/1  2,149.5   1,756.9   (392.6)  (18.3)  6,922.3   7,227.4   305.1   4.4  

ตน้ทุนรวม  691.7   492.6   (199.1)  (28.8)  2,459.3   2,880.8   421.5   17.1  

ก าไรขัน้ตน้รวม/2  1,457.8   1,264.3   (193.5)  (13.3)  4,463.0   4,346.6   (116.4)  (2.6) 

ก าไรสุทธ ิ  505.8   363.0   (142.8)  (28.2)  1,559.0   1,446.0   (113.0)  (7.2) 

รายไดร้วมจากการด าเนินงาน
ปกต/ิ3 

2,029.8 1,703.2 (326.6) (16.1) 6,463.7 7,238.4 774.7 12.0 

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน
ปกต/ิ3 

422.1 325.4 (96.7) (22.9) 1,237.9 1,453.7 215.7 17.4 

/1 รวมรายไดอ้ื่นๆ และส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 
/2 ก าไรขัน้ตน้รวมส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 
/3 ไมร่วมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น และก าไร/(ขาดทุน) จากรายการพเิศษ 

ส าหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษทัฯ รายงานก าไรสุทธิ เท่ากบั 1,446.0 ล้านบาท ลดลง 113.0 ล้านบาท 
หรอืเป็นการลดลงร้อยละ 7.2 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน หากไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน และ
ขาดทุนจากรายการพิเศษ ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติจะเพ่ิมขึน้ 215.7 ล้านบาท หรือเป็นการเพ่ิมขึน้รอ้ย
ละ 17.4 และหากพิจารณาผลการด าเนินงานงวด 3 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีก าไรสุทธิเท่ากบั 
363.0 ล้านบาท ลดลง 142.8 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 28.2 ก่อน หากไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 
และขาดทุนจากรายการพิเศษ ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติจะลดลง 96.7 ล้านบาทหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 22.9 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนข้างต้นเป็นเพียงผลกระทบทางบญัชี และไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด และ
ผลประกอบการท่ีแท้จริงของบริษทัฯ 

ประเดน็ส าคญั 
• รายได้รวมส่วนแบ่งก าไรจากบรษิัทร่วมและกจิการร่วมค้าเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.4 หากไม่รวมผลกระทบจากอตัรา

แลกเปลี่ยนและขาดทุนจากรายการพเิศษ รายได้รวมส่วนแบ่งก าไรจากบรษิัทร่วมและกจิการร่วมค้าจากการ
ด าเนินงานปกติจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.0 จากการเพิม่ขึน้ของรายไดก้ารขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน จาก
การขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช (HREIT) รวมถงึสว่นแบ่ง



 

 

ก าไรจากบรษิัทร่วมและกิจการร่วมค้าในธุรกิจไฟฟ้าจากการด าเนินงานปกติที่เพิ่มขึ้น  ผลกระทบจากอตัรา
แลกเปลี่ยนขา้งต้นเป็นเพียงผลกระทบทางบญัชี และไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงนิสด และผลประกอบการที่
แทจ้รงิของบรษิทัฯ 

• สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ในธุรกจิไฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 2.7 หากไม่รวมผลกระทบจากอตัรา

แลกเปลีย่นและขาดทุนจากรายการพเิศษ สว่นแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ในธุรกจิไฟฟ้าจากการ

ด าเนินงานปกติเพิม่ขึน้ร้อยละ 41.7 เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการผลติและ

จ าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเกค็โค่ วนั มจี านวนวนัในการพรอ้มจ่ายไฟฟ้ามากกว่าเมื่อเทยีบกบัปีก่อนทีม่กีาร

ปิดปรบัปรุงซ่อมบ ารุงตามแผนงาน รวมถงึเริม่ทยอยการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าขนาด

เลก็เพิม่ขึน้จ านวน 5 โรงไฟฟ้า ตัง้แต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ถึงไตรมาส 1 ปี 2561 ท าให้จ านวนเมกกะ

วตัต์ตามสดัส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 511 เมกกะวตัต์ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นเป็นเพียง

ผลกระทบทางบญัช ีและไม่สง่ผลกระทบต่อกระแสเงนิสด และผลประกอบการทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัฯ 

• ตน้ทุนทางการเงนิลดลงรอ้ยละ 26.1 เน่ืองจากการลดลงอย่างมนียัส าคญัของตน้ทุนทางการเงนิ เป็นผลมาจาก
การออกหุน้กูท้ีม่ตีน้ทุนต ่า และการใชเ้งนิกูร้ะยะสัน้บางสว่นจากสถาบนัการเงนิ 
 

ผลการด าเนินงานรายธรุกิจ 
ธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์(Rental Properties Business) 

 
ไตรมาส 3 
ปี 2560 

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
9 เดือนแรก 
ปี 2560 

9 เดือนแรก 
ปี 2561 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 297.4 270.7 (26.7) (9.0) 846.1 752.0 (94.1) (11.1) 

ก าไรขัน้ตน้ 177.3 140.4 (36.9) (20.8) 494.2 382.3 (111.9) (22.6) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 59.6 51.9 
 

 58.4 50.8 
 

 

ก าไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบั
รายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

60.1 52.5 
 

 59.4 51.5 
 

 

รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การ
ลงทุน 

72.3 - (72.3) (100.0) 204.4 1,449.0 1,244.6 608.9 

ก าไรขัน้ตน้ 4.1 - (4.1) (100.0) 24.5 611.1 586.6 2,393.4 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 5.6 n.a.   12.0 42.2   

ก าไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบั
รายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

5.6 n.a.   36.8 57.3   

1. ค่าเช่าและค่าบริการ 
➢ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน ส าหรบังวด 3 เดอืนและ 9 เดือน

สิน้สุดไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 270.7 ล้านบาท และ 752.0 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 9.0 และ 11.1 ตามล าดบั
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เนื่องมาจากในปลายปี 2560 และช่วงต้นปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการขาย
สนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท (WHART) 
และกองทรสัต ์HREIT ตามล าดบั ซึง่ท าใหพ้ืน้ทีใ่หเ้ช่าของบรษิทัฯ ลดลง 



 

 

➢ ก าไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า และโรงงาน ส าหรบังวด 3 เดอืนและ 9 
เดือนสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 140.4 ล้านบาท และ 382.3 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 20.8 และ 22.6 
ตามล าดบั จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 จากการลดลงของพื้นที่ให้เช่าเนื่องมาจากการขายสนิทรพัย์เข้า
กองทรสัต ์WHART และ HREIT ช่วงปลายปี 2560  และช่วงตน้ปี 2561 ตามล าดบั และมอีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 
ส าหรบังวด 3 เดอืนและ 9 เดอืน เท่ากบั 51.9 และ 50.8 ตามล าดบั โดยก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นดงักล่าว
ได้สะท้อนถึงผลของการปรบัปรุงรายการทางบญัชีเรื่องมูลค่ายุติธรรมในการเข้าซื้อกจิการ อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาถึงรายได้และก าไรขัน้ต้นที่แท้จรงิจากการด าเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัชี อตัราก าไรขัน้ต้นที่
แทจ้รงิจากการใหเ้ช่าและบรกิารคลงัสนิคา้จะอยู่ที่รอ้ยละ 52.5 และ 51.5 ตามล าดบั ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนั
ของปีก่อน เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของสดัสว่นทรพัยส์นิประเภท Built-to-Suit และ Ready-Built 

2. การขายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
➢ รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน ส าหรบังวด 9 เดือนสิน้สุดไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 

1,449.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,244.6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 608.9 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมี
สาเหตุหลกัจากบรษิทัฯ มกีารขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต ์HREIT พืน้ทีเ่ช่ารวมทัง้สิน้ประมาณ 55,131 ตร.ม เมื่อ
วนัที ่4 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา ประกอบกบัการขายสนิทรพัยโ์รงงานใหแ้ก่ลกูคา้จ านวน 1 โครงการ  

➢ ก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ส าหรบังวด 9 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 
611.1 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 586.6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2,393.4 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 เป็นไป
ตามการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนตามที่กล่าวมาในขา้งต้น โดยมอีตัราก าไร
ขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 42.2 สงูขึน้จากรอ้ยละ 12.0 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากในปีนี้มี
การจ าหน่ายสนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต์ HREIT ทัง้นี้ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นดงักล่าวไดส้ะท้อนถงึผลของ
การปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุตธิรรมในการเขา้ซือ้กจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึรายไดแ้ละ
ก าไรขัน้ต้นที่แท้จรงิจากการด าเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัราก าไรขัน้ต้นที่แท้จรงิของงวด 9 เดอืน
สิน้สดุไตรมาส 3 ปี 2561 จะอยู่ทีร่อ้ยละ 57.3 

 
ธรุกิจนิคมอตุสาหกรรม (Industrial Development Business) 

 
ไตรมาส 3 
ปี 2560 

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
9 เดือนแรก 
ปี 2560 

9 เดือนแรก 
ปี 2561 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัย ์

372.8 158.2 (214.6) (57.6) 2,162.6 1,391.2 (771.3) (35.7) 

ก าไรขัน้ตน้ 166.2 125.8 (40.5) (24.4) 1,115.4 688.3 (427.1) (38.3) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 44.6 79.5 
 

 51.6 49.5 
 

 

ก าไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบั
รายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

75.5 82.3 
 

 60.0 57.3 
 

 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ส าหรบังวด 3 เดอืนและ 9 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 158.2 

ลา้นบาท และ 1,391.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 57.6 และ 35.7 ตามล าดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 เน่ืองจากการ

โอนทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรมลดลง 



 

 

ก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ส าหรบังวด 3 เดอืนและ 9 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 

125.8 ลา้นบาท และ 688.3 ล้านบาท โดยมอีตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 79.5 และ 49.5 ทัง้นี้ก าไรขัน้ต้นและอตัรา

ก าไรขัน้ต้นดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของการปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุตธิรรมในการเขา้ซือ้กจิการ  อย่างไรก็

ตามหากพจิารณาถึงก าไรขัน้ต้นที่แท้จรงิจากการด าเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัราก าไรขัน้ต้นที่แท้จรงิของ

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวอยู่ทีร่อ้ยละ 82.3 และ 57.3 ตามล าดบั 

 

ธรุกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า (Utilities & Power Business) 

 
ไตรมาส 3 
ปี 2560 

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
9 เดือนแรก 
ปี 2560 

9 เดือนแรก 
ปี 2561 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายและ
ใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภค 

499.0 542.9 43.9 8.8 1,549.0 1,582.0 33.1 2.1 

ก าไรขัน้ตน้ 213.1 230.2 17.1 8.0 691.2 692.0 0.8 0.1 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 42.7 42.4 
 

 44.6 43.7 
 

 

ก าไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบั
รายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

46.2 45.6 
 

 47.9 47.0 
 

 

ส่วนแบง่ก าไรจากบริษทั
ร่วมในธรุกิจไฟฟ้า (รวม) 

552.4 543.5 (8.9) (1.6) 1,489.7 1,450.1 (39.6) (2.7) 

 – ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทั
ร่วมในธุรกจิไฟฟ้ำจำกกำร
ด ำเนินงำนปกต ิ

432.7 489.8 57.0 13.2 1,031.1 1,461.1 430.0 41.7 

 – ก ำไร/(ขำดทุน) จำกอตัรำ
แลกเปลีย่น 

119.7 124.9 5.2 4.4 458.6 60.2 (398.4) (86.9) 

– ก ำไร/(ขำดทุน) จำกรำยกำร
พเิศษ 

- (71.2) (71.2) n.a. - (71.2) (71.2) n.a. 

รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค ส าหรบังวด 3 เดอืนและ 9 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 3 ปี 

2561 เท่ากบั 542.9 ลา้นบาทและ 1,582.0  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.8 และ 2.1 ตามล าดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี อย่างไรก็

ตามหากไม่รวมรายได้จากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น ้าเกินกว่าที่จดัสรร รายได้จากการขายและให้บริการระบบ

สาธารณูปโภคส าหรบังวด 9 เดอืน สามารถเตบิโตได ้116.8 ลา้นบาท หรอืเตบิโตรอ้ยละ 8.1 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อน เน่ืองจากการทยอยเริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าเลก็ (SPP) ตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2560 ถงึ ไตรมาส 1 

ปี 2561 จ านวน 5 โรงไฟฟ้า รวมถึงการใช้น ้าที่เพิม่ใช้ของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้มคีวามต้องการใช้น ้าที่

เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ก าไรขัน้ต้นจากการขายและให้บริการสาธารณูปโภค ส าหรบังวด 3 เดอืนและ 9 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 3 ปี 

2561 เท่ากบั 230.2 ล้านบาทและ 692.0 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.0 และ 0.1 ตามล าดบั เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อน และมอีตัราก าไรขัน้ต้นจากการให้บรกิารสาธารณูปโภคส าหรบังวด 3 เดอืนและ 9 เดอืน เท่ากบัรอ้ยละ 42.4 และ 

43.7 ตามล าดบั โดยก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นดงักล่าวได้สะท้อนถึงผลของการปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่อง

มลูค่ายุตธิรรมในการเขา้ซือ้กจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึรายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการด าเนินงานก่อน



 

 

ปรบัรายการทางบญัช ีอตัราก าไรขัน้ต้นที่แท้จรงิของรายได้รบัจากการให้บรกิารสาธารณูปโภคอยู่ที่ร้อยละ 45.6 และ 

47.0 ตามล าดบั 

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจไฟฟ้า ส าหรบังวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2561 

เท่ากบั 543.5 ล้านบาท และ 1,450.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.6 และ 2.7 ตามล าดบั เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นและขาดทุนจากรายการพเิศษ อย่างไรกต็ามหากพจิารณา

เฉพาะส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงานปกติส าหรบังวด 9 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 3 ปี 2561 จะปรบัตวัเพิม่ขึน้ถึงร้อยละ 

41.7 สาเหตุหลกัจากการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเกค็โค่ วนั มจี านวนวนัในการพรอ้มจ่ายไฟฟ้ามากกว่าเมื่อ

เทยีบกบัปีก่อนทีม่กีารปิดปรบัปรุงซ่อมบ ารุงตามแผนงาน รวมถงึเริม่ทยอยการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์อง

โรงไฟฟ้าขนาดเลก็เพิม่ขึน้จ านวน 5 โรงไฟฟ้า ตัง้แต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ถึงไตรมาส 1 ปี 2561 ท าให้จ านวน

เมกกะวตัตต์ามสดัสว่นการถอืหุน้เพิม่ขึน้เป็น 511 เมกกะวตัต ์ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นขา้งตน้เป็นเพยีงผลกระทบ

ทางบญัช ีและไม่สง่ผลกระทบต่อกระแสเงนิสด และผลประกอบการทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัฯ 

 
รายได้อ่ืน 

 
ไตรมาส 3 
ปี 2560 

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
9 เดือนแรก 
ปี 2560 

9 เดือนแรก 
ปี 2561 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากเงนิปันผลและการ
บรหิารจดัการ 

71.3 102.4 31.1 43.6 242.5 260.0 17.5 7.2 

รายไดอ้ื่นๆ 264.9 109.7 (155.3) (58.6) 381.7 261.3 (120.4) (31.5) 

รวมรายได้อ่ืน 336.2 212.0 (124.2) (36.9) 624.2 521.3 (102.9) (16.5) 

รายได้อ่ืน ส าหรบังวด 3 เดอืนและ 9 เดอืนสิน้สดุไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 212.0 ลา้นบาท และ 521.3 ลา้นบาท ลดลง
รอ้ยละ 36.9 และ 16.5 ตามล าดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัดงัต่อไปนี้ 

➢ รายได้เงินปันผลและค่าบริหารจดัการ ส าหรบังวด 3 เดอืนและ 9 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 
102.4 ล้านบาท และ 260.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.6 และ 7.2 ตามล าดบั จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 
2560 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดก้ารบรหิารจดัการในกองทุนรวมและกองทรสัต์ตามการเพิม่ขึน้
ของมลูค่าของกองทุนรวมและกองทรสัต ์รวมถงึเงนิปันผลรบัจากโรงไฟฟ้าโกลว ์ไอพพีทีีเ่พิม่มากขึน้ 

➢ รายได้อ่ืนๆ ประกอบดว้ยดอกเบีย้รบั ก าไรจากการขายเงนิลงทุน และรายไดอ้ื่นๆ รวมทัง้หมดส าหรบังวด 3 
เดอืนและ 9 เดอืนสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 109.7 ล้านบาท และ 261.3 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 
58.6 และ 31.5 ตามล าดบั จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2560 เน่ืองจากในไตรมาสที ่3 ปี 2560 บรษิทัฯ ไดม้ี
การรบัรูร้ายไดจ้ากการใหส้ทิธใินการใชพ้ืน้ทีใ่นนิคมอุตสาหกรรม จ านวน 208.7 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวิเคราะหค่์าใช้จา่ย 

 
ไตรมาส 3 
ปี 2560 

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
9 เดือนแรก 
ปี 2560 

9 เดือนแรก 
ปี 2561 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 40.9 33.0 (7.8) (19.1) 235.0 148.7 (86.3) (36.7) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 270.7 314.8 44.1 16.3 870.6 897.4 26.8 3.1 

ตน้ทุนทางการเงนิ 406.1 292.8 (113.3) (27.9) 1,277.9 944.1 (333.8) (26.1) 

รวมค่าใช้จ่าย 717.7 640.6 (77.1) (10.7) 2,383.4 1,990.2 (393.3) (16.5) 

➢ ค่าใช้จ่ายในการขาย ส าหรบังวด 3 เดอืนและ 9 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 33.0 ล้านบาทและ 
148.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 19.1 และ 36.7 ตามล าดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากมกีารโอนทีด่นิน้อยลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

➢ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส าหรบังวด 3 เดอืนและ 9 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 314.8 ลา้นบาท
และ 897.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.3 และ 3.1 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการ
เพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการชดเชยรายไดค้่าเช่าของกองทรสัต ์HREIT 

➢ ต้นทุนทางการเงิน ส าหรบังวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิน้สุดไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 292.8 ล้านบาทและ 
944.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 27.9 และ 26.1 ตามล าดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 เน่ืองจากการลดลง
อย่างมีนัยส าคญัของต้นทุนทางการเงนิ เป็นผลมาจากการออกหุ้นกู้ที่มีต้นทุนต ่า และการใช้เงินกู้ระยะสัน้
บางสว่นจากสถาบนัการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ฐานะทางการเงิน 

การเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2561 มดีงัต่อไปนี้ 

สินทรพัย ์
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้หมด 74,782.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,163.6 ลา้นบาท จาก 
73,619.0 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการดงัต่อไปนี้  
1. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 1,661.3 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของสว่นแบ่งก าไรในบรษิทัร่วม 

และการเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ซึง่เป็นไปตามสดัสว่นการถอืครองหุน้ 
2. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า จ านวน 300.6 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิม่เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมค้า ซึ่ง

เป็นไปตามสดัสว่นการถอืครองหุน้ 
3. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย จ านวน 360.3 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของมลูค่ากองทรสัตต์าม

ราคาตลาด 
4. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนระยะยาวอื่น(สุทธ)ิ จ านวน 201.1 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯไดม้กีารเขา้ไปลงทุน

ซือ้หุน้ในบรษิทั ซุปเปอรแ์นป (ประเทศไทย) จ ากดั ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 
5. การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น(สุทธ)ิ จ านวน 725.3 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากเงนิจ่ายล่วงหน้าส าหรบั

การจดัหาทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการ 
6. การลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้แก่บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั จ านวน 114.8 ล้านบาท เนื่องจากได้รบัช าระคนื

จากบรษิทัร่วมในธุรกจิโรงไฟฟ้า 
7. การลดลงของอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน(สุทธิ) จ านวน 615.6 ล้านบาท เนื่องจากการจดัประเภทโรงงานและ

คลงัสนิคา้ส าเรจ็รูปทีจ่ะขายใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART จ านวน 2 โครงการ และกองทรสัต์ HREIT บางส่วน อย่างไรก็
ตามบรษิทัฯ ไดม้กีารสรา้งอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเพิม่ขึน้ในระหว่างงวดเช่นเดยีวกนั 

8. การลดลงของสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพื่อขายจ านวน (สุทธ)ิ 120.4 ล้านบาท ซึ่งเกดิจากบรษิัทฯ มีการขาย
สนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต์ HREIT เมื่อวนัที ่4 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา และการขายสนิทรพัย์โรงงานพรอ้มที่ดนิใหแ้ก่
ลกูคา้จ านวน 1 โครงการ สง่ผลใหร้ายการสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายลดลงประมาณ 835.2 ลา้นบาท ทัง้นี้

73,619.0 

45,085.6 

28,533.4 

74,782.6 

45,618.1 

29,164.5 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

สนิทรพัยร์วม หนี้สนิรวม ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม

ปี 2560 ไตรมาส 3 ปี 2561

หน่วย : ลา้นบาท



 

 

ในงวดไตรมาส 1 ปี 2561 บรษิทัฯ มกีารจดัประเภทสนิทรพัยท์ีจ่ะขายใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART สง่ผลใหส้นิทรพัยไ์ม่
หมุนเวยีนที่ถอืไวเ้พื่อขายเพิม่ขึน้จ านวน 702.1 ลา้นบาท รวมถงึในไตรมาสที ่3 ปี 2561 บรษิทัฯ มกีารจดัประเภท
สนิทรพัยบ์างสว่นทีจ่ะขายใหแ้ก่กองทรสัต ์HREIT ดว้ยเช่นกนั 
 

หน้ีสิน 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมจ านวน 45,618.1 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 532.5 ลา้นบาท จาก 45,085.6 
ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 นอกจากนี้หากพิจารณาเฉพาะหนี้สนิที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ มีจ านวน 
35,462.8 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 1,064.3 ลา้นบาท จาก 34,398.5 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการดงัต่อไปนี้  
1. การเพิ่มขึ้นของเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 2,026.2 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากในระหว่างงวด 

บรษิัทฯ มกีารช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้ประมาณ 3,610.0 ลา้นบาท ในขณะที่บรษิัทฯ มกีารออกตัว๋แลกเงนิและตัว๋
สญัญาใชเ้งนิประมาณ 5,640.0 ลา้นบาท 

2. การลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ(สุทธ)ิ จ านวน 3,936.9 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯได้มี
การน าเงนิจากการออกหุน้กูจ้ านวน 4,000.0 ลา้นบาท มาคนืหนี้เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง 

3. การลดลงของหนิ้สนิหมุนเวยีนอื่น จ านวน 101.1 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของภาษีเงนิไดห้กั ณ ที่
จ่ายคา้งจ่าย 

4. การเพิม่ขึน้ของหุน้กู(้สุทธ)ิ จ านวน 2,975.3 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากในระหว่างงวดบรษิัทฯและบรษิัทย่อยมี
การมอีอกหุ้นกู้เพิ่มจ านวน 8,300.0 ล้านบาท แต่อย่างไรกต็ามได้มกีารไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดจ านวน 5,270.0 
ลา้นบาท 

 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้รวมจ านวน 29,164.5 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจ านวน 631.1 ลา้นบาท 
จาก 28,533.4 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยการเปลี่ยนแปลงหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นของก าไรสะสมของ
บรษิทัฯ ตามผลประกอบการของบรษิทัฯ แต่อย่างไรกต็ามมกีารจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในช่วงไตรมาสที ่2 ดว้ยเช่นกนั 
  

9 เดือนแรก ปี 2560 9 เดือนแรก ปี 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 483.6 (138.3) 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 764.4 293.2 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (2,132.6) (693.8) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) สทุธิ (884.6) (538.9) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,757.7 1,375.2 

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมด าเนินงานส าหรบังวด 9 เดอืนสิน้สดุไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 
(138.3) ลา้นบาท คดิเป็นการไดม้าลดลงจ านวน 621.9 ลา้นบาท จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมสีาเหตุ
หลกัจากการปรบัก าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุในงวดทีผ่่าน ซึง่จะรบัรูเ้ป็นกระแสเงนิสดรบัทัง้
จ านวนทีก่จิกรรมการลงทุน 
 
 



 

 

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุนส าหรบังวด 9 เดอืนสิน้สดุไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 293.2 ลา้น
บาท คดิเป็นการไดม้าลดลงจ านวน 471.2 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 ซึง่มสีาเหตุหลกัมา
จากเงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว (สทุธ)ิ ลดลง 

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิส าหรบังวด 9 เดอืนสิน้สดุไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั (693.8) 
ลา้นบาท คดิเป็นการไดม้าเพิม่ขึน้จ านวน 1,438.9 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 ซึง่มสีาเหตุ
หลกัจากเงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้(สทุธ)ิ และเงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะสัน้ (สทุธ)ิ เพิม่ขึน้ 

 
 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถอื 

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


