
 

 

 22 กุมภาพนัธ ์2562 

 

เรื่อง ชีแ้จงผลการดาํเนินงานสาํหรบังบการเงนิสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

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

และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สาํหรบัปี 2561 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทีผ่่านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชแีลว้นัน้ บรษิทัฯ ขอเรยีนชีแ้จงเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของผลประกอบการ ดงัน้ี 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2561 

งบการเงินรวม 
ปี 2560 ปี 2561 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม/1  12,410.0   11,622.2   (787.8)  (6.3) 

ตน้ทุนรวม  5,001.5   4,631.8   (369.8)  (7.4) 

กาํไรขัน้ตน้รวม/2  6,475.5   6,232.8   (242.8)  (3.7) 

กาํไรสุทธ ิ  3,266.4   2,906.8   (359.6)  (11.0) 

รายไดร้วมจากการดาํเนนิงานปกติ/3  11,836.1   11,638.0   (198.0)  (1.7) 

กาํไรสุทธจิากการดาํเนินงานปกติ/3  2,864.7   2,917.9   53.2   1.9  
/1 รวมรายไดอ้ื่นๆ และส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 
/2 กาํไรขัน้ตน้รวมส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 
/3 ไมร่วมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น และกาํไร/(ขาดทุน) จากรายการพเิศษ 

สาํหรบัปี 2561 บริษทัฯ รายงานกาํไรสุทธิ เท่ากบั 2,906.8 ล้านบาท ลดลง 359.6 ล้านบาท หรือเป็นการลดลง

ร้อยละ 11.0 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน หากไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน และขาดทุนจาก

รายการพิเศษ กําไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติจะเพ่ิมขึ้น 53.2 ล้านบาท หรือเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนข้างต้นเป็นเพียงผลกระทบทางบญัชี และไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด และ

ผลประกอบการท่ีแท้จริงของบริษทัฯ 

ประเดน็สาํคญั 

• รายไดร้วมส่วนแบ่งกําไรจากบรษิัทร่วมและกจิการร่วมคา้ลดลงร้อยละ 6.3 หากไม่รวมผลกระทบจากอตัรา

แลกเปลีย่นและขาดทุนจากรายการพเิศษ รายไดร้วมส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้จากการ

ดาํเนินงานปกตจิะลดลงรอ้ยละ 1.7 จากการลดลงของรายไดก้ารขายอสงัหารมิทรพัย ์เน่ืองจากการโอนทีด่นิใน

นิคมอุตสาหกรรมลดลง อย่างไรกต็ามบรษิัทฯ มทีีด่นิทีท่ําสญัญาซือ้ขายแลว้ (Backlog) ณ สิน้ปีถึง 654 ไร่ 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นขา้งต้นเป็นเพยีงผลกระทบทางบญัช ีและไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงนิสด และ

ผลประกอบการทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัฯ 

• ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิไฟฟ้าเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.2 เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน อย่างไรก็

ตามหากพจิารณาเฉพาะส่วนแบ่งกําไรจากการดําเนินงานปกติสาํหรบัปี 2561 ซึง่ไม่รวมผลกระทบจากอตัรา

แลกเปลีย่นและขาดทุนจากรายการพเิศษ จะปรบัตวัเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 52.5 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเกค็โค่ วนั เมื่อเทยีบกบัปีก่อนที่มกีารปิดปรบัปรุงซ่อมบํารุงตาม



 

 

แผนงาน รวมถึงเริ่มทยอยการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าขนาดเลก็เพิม่ขึน้จํานวน 5 

โรงไฟฟ้า ตัง้แต่ในช่วงไตรมาสที ่2 ปี 2560 ทาํให ้ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัฯ มจีํานวนเมกกะวตัต์ตามสดัส่วนการ

ถอืหุน้เพิม่ขึน้เป็น 521 เมกกะวตัต ์

• ตน้ทุนทางการเงนิลดลงรอ้ยละ 27.0 เน่ืองจากการลดลงอย่างมนียัสาํคญัของตน้ทุนทางการเงนิ เป็นผลมาจาก

การออกหุน้กูท้ีม่ตีน้ทุนตํ่า และการใชเ้งนิกูร้ะยะสัน้บางสว่นจากสถาบนัการเงนิ 

 

ผลการดาํเนินงานรายธรุกิจ 

ธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์(Rental Properties Business) 

 

ปี 2560 ปี 2561 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร  1,118.2   1,025.3   (92.9)  (8.3) 

กาํไรขัน้ตน้  672.9   485.8   (187.2)  (27.8) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 60.2 47.4   

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 61.1 47.9   

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน  3,079.3   3,005.6   (73.8)  (2.4) 

กาํไรขัน้ตน้  1,310.9   1,225.3   (85.5)  (6.5) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 42.6 40.8   

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 44.2 51.4   

ส่วนแบ่งกาํไรจากการขายสนิทรพัยใ์นบรษิทัรว่มคา้  -     463.9   463.9   n.a.  

1. ค่าเช่าและค่าบริการ 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า และโรงงาน สาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 1,025.3 ลา้น

บาท ปรบัตวัลดลง 92.9 ล้านบาท หรอืร้อยละ 8.3 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 เน่ืองมาจากในปลายปี 

2560 และช่วงตน้ปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิ

การเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท (WHART) และกองทรสัต์ HREIT ตามลําดบั ซึง่ทําใหพ้ื้นทีใ่หเ้ช่าของ

บรษิทัฯ ลดลง 

 กาํไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการคลงัสินค้า ศูนยก์ระจายสินค้า และโรงงาน สําหรบัปี 2561 เท่ากบั 

485.8 ลา้นบาท ลดลง 187.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 27.8 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 จากการลดลงของ

พืน้ทีใ่หเ้ช่าเน่ืองมาจากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต์ WHART และ HREIT ช่วงปลายปี 2560  และช่วงตน้ปี 

2561 ตามลําดบั และมอีตัรากําไรขัน้ต้นรอ้ยละ 47.4 โดยกําไรขัน้ต้นและอตัรากําไรขัน้ต้นดงักล่าวได้สะทอ้นถึง

ผลของการปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมลูค่ายุตธิรรมในการเขา้ซือ้กจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึรายได้

และกําไรขัน้ต้นทีแ่ทจ้รงิจากการดําเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากําไรขัน้ต้นที่แทจ้รงิจากการใหเ้ช่า

และบรกิารคลงัสนิคา้จะอยู่ที่รอ้ยละ 47.9 ลดลงจากรอ้ยละ 61.1 ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากการ

เปลีย่นแปลงของสดัสว่นทรพัยส์นิประเภท Built-to-Suit และ Ready-Built 

2. การขายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน สาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 3,005.6 ลา้นบาท ลดลง 73.8 ลา้น

บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.4 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากในปี 2561 บรษิทัฯ มกีารขาย



 

 

สนิทรพัยท์ีอ่ยู่ในบรษิทัร่วมคา้ ทาํใหไ้ม่สามารถรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการขายสนิทรพัยไ์ด ้อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ จะ

รบัรูใ้นรปูแบบของสว่นแบ่งกาํไรจากการขายสนิทรพัยใ์นบรษิทัร่วมคา้ อยู่ที ่463.9 ลา้นบาท 

 กาํไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน สาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 1,225.3 ล้านบาท ซึ่งลดลง 

85.5 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 6.5 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 เป็นไปตามการลดลงของรายไดจ้ากการ

ขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนตามทีก่ล่าวมาในขา้งต้น โดยมอีตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัรอ้ยละ 40.8 ลดลงจาก

รอ้ยละ 42.6 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 อย่างไรกต็ามอตัรากําไรขัน้ต้นดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของการ

ปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุตธิรรมในการเขา้ซือ้กจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึรายไดแ้ละกําไร

ขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการดาํเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจะอยู่ทีร่อ้ยละ 51.4 

 

ธรุกิจนิคมอตุสาหกรรม (Industrial Development Business) 

 

ปี 2560 ปี 2561 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์  3,210.8   2,124.9   (1,085.9)  (33.8) 

กาํไรขัน้ตน้  1,639.9   1,066.4   (573.4)  (35.0) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 51.1 50.2   

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 56.6 60.2   

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์สาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 2,124.9 ลา้นบาท ลดลง 1,085.9 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 33.8 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 เน่ืองจากการโอนทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรมลดลง แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ 

มทีีด่นิทีท่าํสญัญาซือ้ขายแลว้ (Backlog) ณ สิน้ปีถงึ 654 ไร่ ซึง่เกดิจากการขายทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรมจํานวนมากถงึ 

746 ไร่ ในช่วงไตรมาสที ่4 ปี 2561 ทาํใหภ้าพรวมการขายทีด่นิของทัง้ปี 2561 อยู่ที ่976 ไร่ 

กาํไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัย ์สาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 1,066.4 ลา้นบาท ลดลง 573.4 ลา้นบาท 

หรอืลดลงรอ้ยละ 35.0 เป็นไปตามการลดลงของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยต์ามทีก่ล่าวมาในขา้งต้น โดยมอีตัรา

กาํไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 50.2 ทัง้น้ีกาํไรขัน้ต้นและอตัรากําไรขัน้ต้นดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของการปรบัปรุงรายการ

ทางบญัชเีรื่องมลูค่ายุตธิรรมในการเขา้ซือ้กจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึกําไรขัน้ต้นทีแ่ทจ้รงิจากการดําเนินงาน

ก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากําไรขัน้ต้นทีแ่ท้จรงิของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวอยู่ทีร่อ้ยละ 60.2 

เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 56.6 เน่ืองมาจากการโอนทีด่นิในปีน้ีมตีน้ทุนทีต่ํ่ากว่า รวมถงึการปรบัเพิม่ราคาขายทีด่นิ 

 

ธรุกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า (Utilities & Power Business) 

 

ปี 2560 ปี 2561 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภค  2,075.2   2,096.2   21.0   1.0  

กาํไรขัน้ตน้  899.1   896.3   (2.8)  (0.3) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 43.3 42.8   

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 46.6 46.0   

     



 

 

 

ปี 2560 ปี 2561 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนแบง่กาํไรจากบริษทัร่วมในธรุกิจไฟฟ้า (รวม)  1,926.5   2,046.4   119.9   6.2  

 – ส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิไฟฟ้าจากการดาํเนินงานปกต ิ  1,352.6   2,062.2   709.7   52.5  

 – กาํไร/(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  573.9   55.4   (518.5)  (90.4) 

– กาํไร/(ขาดทุน) จากรายการพเิศษ  -   (71.2)  (71.2)  n.a.  

รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค สาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 2,096.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

21.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.0 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี อย่างไรกต็ามหากไม่รวมรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอ

ใช้น้ําเกนิกว่าที่จดัสรร รายได้จากการขายและให้บรกิารระบบสาธารณูปโภคสามารถเติบโตได้ 130.5 ล้านบาท หรือ

เตบิโตรอ้ยละ 6.7 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการทยอยเริม่จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าเลก็ 

(SPP) ตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2560 ถงึ ไตรมาส 1 ปี 2561 จํานวน 5 โรงไฟฟ้า รวมถงึการใชน้ํ้าทีเ่พิม่ใชข้องลูกคา้ในนิคม

อุตสาหกรรม สง่ผลใหม้คีวามตอ้งการใชน้ํ้าทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 

กาํไรขัน้ต้นจากการขายและให้บริการสาธารณูปโภค สาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 896.3 ลา้นบาท ลดลง 2.8 

ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีอัตรากําไรขัน้ต้นจากการให้บริการ

สาธารณูปโภครอ้ยละ 42.8 โดยกําไรขัน้ต้นและอตัรากําไรขัน้ต้นดงักล่าวไดส้ะทอ้นถึงผลของการปรบัปรุงรายการทาง

บญัชีเรื่องมูลค่ายุติธรรมในการเข้าซื้อกจิการ อย่างไรกต็ามหากพิจารณาถึงรายได้และกําไรขัน้ต้นที่แท้จริงจากการ

ดาํเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิของรายไดร้บัจากการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคอยู่ทีร่อ้ยละ 

46.0 ลดลงจากรอ้ยละ 46.6 ในปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงอย่างมนียัสาํคญัของรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการ

ขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรร 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมในธุรกิจไฟฟ้า สาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 2,046.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 119.9 ลา้น

บาท หรอืร้อยละ 6.2 เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน อย่างไรกต็ามหากพจิารณาเฉพาะส่วนแบ่งกําไรจากการ

ดาํเนินงานปกตสิาํหรบัปี 2561 ซึง่ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นและขาดทุนจากรายการพเิศษ จะปรบัตวัเพิม่ขึน้

ถงึรอ้ยละ 52.5 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจําหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเกค็โค่ วนั เมื่อเทยีบกบัปี

ก่อนทีม่กีารปิดปรบัปรุงซ่อมบํารุงตามแผนงาน รวมถงึเริม่ทยอยการผลติและจําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า

ขนาดเลก็เพิม่ขึน้จํานวน 5 โรงไฟฟ้า ตัง้แต่ในช่วงไตรมาสที ่2 ปี 2560 ทําให ้ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัฯ มจีํานวนเมกกะ

วตัตต์ามสดัสว่นการถอืหุน้เพิม่ขึน้เป็น 521 เมกกะวตัต ์

 

รายได้อ่ืน 

 

ปี 2560 ปี 2561 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากเงนิปนัผลและการบรหิารจดัการ  471.6   399.6   (72.0)  (15.3) 

รายไดอ้ื่นๆ  461.3   358.0   (103.3)  (22.4) 

รวมรายได้อ่ืน  932.9   757.7   (175.2)  (18.8) 



 

 

รายได้อ่ืน สาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 757.7 ลา้นบาท ลดลง 175.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 18.8 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 

2560 โดยมสีาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี 

 รายได้เงินปันผลและค่าบริหารจดัการ สาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 399.6 ลา้นบาท ลดลง 72.0 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 15.3 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดเ้งนิปนัผลจากการทีใ่นปี 

2561 กองทรตัส ์HREIT มกีารจ่ายเงนิจากการลดทุน ทาํใหไ้ม่สามารถรบัรูเ้ป็นไดร้ายได ้

 รายได้อ่ืนๆ ประกอบดว้ยดอกเบีย้รบั กาํไรจากการขายเงนิลงทุน และรายไดอ้ื่นๆ รวมทัง้หมดสาํหรบัปี 2561 

เท่ากบั 358.0 ล้านบาท ลดลง 103.3 ล้านบาท หรอืร้อยละ 22.4 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 

เน่ืองจากในไตรมาสที ่3 ปี 2560 บรษิทัฯ ไดม้กีารรบัรูร้ายไดจ้ากการใหส้ทิธใินการใชพ้ืน้ทีใ่นนิคมอุตสาหกรรม 

จาํนวน 208.7 ลา้นบาท 

 

การวิเคราะหค่์าใช้จา่ย 

 

ปี 2560 ปี 2561 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  317.2   231.1   (86.1)  (27.1) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร  1,385.2   1,376.6   (8.6)  (0.6) 

ตน้ทุนทางการเงนิ  1,616.5   1,179.3   (437.2)  (27.0) 

รวมค่าใช้จ่าย  3,318.9   2,787.1   (531.8)  (16.0) 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย สาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 231.1 ล้านบาท ลดลง 86.1 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 27.1 

จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากมกีารโอนทีด่นิน้อยลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีก่อน 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 1,376.6 ลา้นบาท ลดลง 8.6 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.6 จาก

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 บรษิทัฯ มกีารบนัทกึการดอ้ยค่าของ

สนิทรพัย์ตามมาตรฐานบญัช ีซึง่เกดิจากทรพัยส์นิที่ขายในราคาต่ากว่ามูลค่ายุตธิรรมที่บนัทกึเป็นต้นทุนของ

ทรพัยส์นินัน้ๆ ทัง้น้ีในปี 2561 ไม่มรีายการดงักล่าว สง่ผลใหค่้าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัฯ ลดลง 

 ต้นทุนทางการเงิน สาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 1,179.3 ลา้นบาท ลดลง 437.2 ลา้นบาท หรอืร้อยละ 27.0 จาก

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 เน่ืองจากการลดลงอย่างมนียัสาํคญัของตน้ทุนทางการเงนิ เป็นผลมาจากการออก

หุน้กูท้ีม่ตีน้ทุนตํ่า และการใชเ้งนิกูร้ะยะสัน้บางสว่นจากสถาบนัการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ฐานะทางการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2561 มดีงัต่อไปน้ี 

สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้หมด 78,344.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4,726.0 ลา้นบาท จาก 73,619.0 

ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการดงัต่อไปน้ี  

1. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม จาํนวน 1,977.2 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของสว่นแบ่งกาํไรในบรษิทัร่วม 

และการเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ซึง่เป็นไปตามสดัสว่นการถอืครองหุน้ 

2. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ จํานวน 560.4 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมคา้ ซึ่ง

เป็นไปตามสดัสว่นการถอืครองหุน้ 

3. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย จํานวน 946.4 ลา้นบาท เน่ืองจากการซือ้หน่วยลงทุนในกองทรสัต ์

WHART ทีเ่พิม่ขึน้ เพื่อดาํรงสดัสว่นการถอืหุน้ทีร่อ้ยละ 15 รวมถงึเพิม่ขึน้ของมลูค่ากองทรสัตต์ามราคาตลาด 

4. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนชัว่คราว จํานวน 237.6 ลา้นบาท เน่ืองจากการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวม เพื่อเป็นการ

บรหิารเงนิสด 

5. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุระยะยาวอื่น(สทุธ)ิ จาํนวน 197.6 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯไดม้กีารเขา้ไปลงทุน

ซือ้หุน้ในบรษิทั ซุปเปอรแ์นป (ประเทศไทย) จาํกดั ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 

6. การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น(สุทธ)ิ จํานวน 553.8 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากเงนิจ่ายล่วงหน้าสาํหรบั

การจดัหาทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการ 

7. การลดลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้แก่บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั จํานวน 177.2 ลา้นบาท เน่ืองจากไดร้บัชําระคนื

จากบรษิทัร่วมในธุรกจิโรงไฟฟ้า 

8. การลดลงของสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจํานวน(สุทธ)ิ 835.2 ล้านบาท ซึ่งเกดิจากบรษิัทฯ มีการขาย

สนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต์ HREIT เมื่อวนัที ่4 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา และการขายสนิทรพัยโ์รงงานพรอ้มทีด่นิใหแ้ก่

ลกูคา้จาํนวน 1 โครงการ สง่ผลใหร้ายการสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายลดลงประมาณ 835.2 ลา้นบาท 
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หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจาํนวน 47,330.9 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 2,245.3 ลา้นบาท จาก 45,085.6 

ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 นอกจากน้ีหากพิจารณาเฉพาะหน้ีสนิที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ มีจํานวน 

36,380.5 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 1,982.0 ลา้นบาท จาก 34,398.5 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการดงัต่อไปน้ี  

1. การลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจํานวน 168.2 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากในระหว่างงวด บรษิทัฯ 

มกีารชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้ประมาณ 5,810.0 ลา้นบาท ในขณะทีบ่รษิทัฯ มกีารออกตัว๋แลกเงนิและตัว๋สญัญาใช้

เงนิประมาณ 5,640.0 ลา้นบาท 

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

การนําเงนิจากการออกหุน้กูจ้าํนวน 4,000.0 ลา้นบาท มาคนืหน้ีเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง 

3. การลดลงของหน้ิสนิหมุนเวยีนอืน่ จาํนวน 46.9 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย

คา้งจ่าย 

4. การเพิม่ขึน้ของหุน้กู(้สุทธ)ิ จํานวน 6,087.1 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากในระหว่างงวดบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมี

การมอีอกหุน้กูเ้พิม่จํานวน 11,800.0 ลา้นบาท แต่อย่างไรกต็ามไดม้กีารไถ่ถอนหุน้กูท้ีค่รบกาํหนดจํานวน 5,560.0 

ลา้นบาท 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้รวมจํานวน 31,014.1 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จํานวน 2,480.7 ลา้น

บาท จาก 28,533.4 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยการเปลีย่นแปลงหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของกาํไรสะสมของ

บรษิทัฯ ตามผลประกอบการของบรษิทัฯ  

 

การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน  1,760.6   422.7  

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน  2,144.2   354.4  

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ  (4,596.6)  477.5  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) สทุธิ  (691.9)  1,254.6  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  1,919.7   3,172.2  

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงานสาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 422.7 ลา้นบาท คดิเป็นการ

ไดม้าลดลงจาํนวน 1,338.0 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเงนิปนัผลรบัที่

ลดลง และมเีงนิจ่ายล่วงหน้าสาํหรบัการจดัหาทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการทีม่ากขึน้ 

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุนปี 2561 เท่ากบั 354.4 ลา้นบาท คดิเป็นการไดม้าลดลงจาํนวน 

1,789.7 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 ซึง่มสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงนิสดรบัจาก

การขายหน่วยลงทุนระยะสัน้ 

 

 



 

 

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิปี 2561 เท่ากบั 477.5 ลา้นบาท คดิเป็นการไดม้าเพิม่ขึน้จาํนวน 

5,074.2 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2560 ซึง่มสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดรบัจากการ

ออกหุน้กู ้(สทุธ)ิ และการลดลงของการจ่ายเงนิปนัผล 

 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 (นายอรรถวทิย ์เฉลมิทรพัยากร)     

 ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ      


	ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561

