
 

 

 9 พฤษภาคม 2562 

 

เรื่อง ชีแ้จงผลการดาํเนินงานสาํหรบังบการเงนิสิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

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

และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 สิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 ทีผ่่านการ

สอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้นัน้ บรษิทัฯ ขอเรยีนชีแ้จงเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของผลประกอบการทีเ่กนิกว่ารอ้ยละ 20 

ดงัน้ี 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 

งบการเงินรวม 

ไตรมาส 1

ปี 2561 

ไตรมาส 1

ปี 2562 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท รอ้ยละ 

รายไดร้วม/1  3,447.1   3,803.0   355.9   10.3  

ตน้ทุนรวม  1,528.4   2,614.2   1,085.8   71.0  

กาํไรขัน้ตน้รวม/2  1,802.9   1,074.0   (729.0)  (40.4) 

กาํไรสทุธ ิ  779.9   406.6   (373.3)  (47.9) 

รายไดร้วมจากการดาํเนินงานปกติ/3  3,196.4   3,708.8   512.3   16.0  

กาํไรสทุธจิากการดาํเนินงานปกติ/3  604.5   340.6   (263.8)  (43.6) 
/1 รวมรายไดอ้ื่นๆ และสว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 
/2 กาํไรขัน้ตน้รวมสว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 
/3 ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น และกาํไร/(ขาดทุน) จากรายการพเิศษ 

สาํหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัฯ รายงานกาํไรสุทธิ เท่ากบั 406.6 ล้านบาท ลดลง 373.3 ล้านบาท หรือเป็น

การลดลงรอ้ยละ 47.9 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ประเดน็สาํคญั 

• รายได้รวมเพิม่ขึน้ร้อยละ 10.3 เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขาย

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของรายไดค่้าเช่าและบรกิาร รวมถงึรายไดจ้ากการขาย

และใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภค อย่างไรกต็ามถ้าไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น รายไดร้วมจากการ

ดาํเนินงานปกตจิะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.0 

• รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนเพิม่ขึน้ร้อยละ 45.0 เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

เน่ืองมาจากเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัทจําหน่ายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์(“WHABT”) แต่ยงัคงมภีาระค่าใชจ้่ายใน

อนาคตตามสญัญารบัประกนักําไรจากการดําเนินงานขัน้ตํ่า ซึ่งพิจารณาว่าความเสีย่งและผลตอบแทนที่มี

นัยสําคญัยงัไม่ได้โอนไปยงัผู้ซือ้ บรษิัทจงึบนัทกึรายการดงักล่าว เป็นรายได้รอการตดับญัช ีต่อมาในระหว่าง

งวดพ.ศ. 2562 บรษิทัพจิารณาทบทวนภาระค่าใชจ้่ายในอนาคตตามสญัญารบัประกนักําไรจากการดําเนินงาน



 

 

คงเหลอื พบว่าความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่อียู่ไม่มนียัสาํคญัแลว้ บรษิทัจงึกลบัรายการรายไดร้อการตดับญัช ี

จาํนวนเงนิ 2,100.6 ลา้นบาท เขา้งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในงวดน้ี 

• สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ในธุรกจิไฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 53.0 เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อน โดยมสีาเหตุหลกัเกดิจากการปิดซ่อมบํารุงรกัษาซึง่เป็นไปตามแผนงานของโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั จํานวน 

39 วนั อย่างไรกต็ามถ้าไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้

ในธุรกจิไฟฟ้าจะลดลงร้อยละ 47.2 นอกจากน้ีหากพจิารณาจากส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิไฟฟ้า 

จํานวน 309.9 ล้านบาท ส่วนแบ่งกําไรดงักล่าวส่วนหน่ึงมาจากโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั ซึง่ไดร้บัผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 (TFRS 15) ทําใหก้ารรบัรูส้่วนแบ่งกําไรน้อยลงจํานวน 92.3 ลา้น

บาท ซึง่เป็นเพยีงผลกระทบทางบญัช ีและไม่กระทบกบักระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 

• ตน้ทุนทางการเงนิลดลงรอ้ยละ 11.2 จากการลดลงของตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ ซึง่เป็นผลมาจากการคนืเงนิกู้

และหุน้กูด้ว้ยการออกหุน้กูท้ีม่ตีน้ทุนทางการเงนิทีต่ํ่ากว่า นอกจากนัน้ยงัมกีารใชเ้งนิกูย้มืระยะสัน้ดว้ยเช่นกนั 

 

ผลการดาํเนินงานรายธรุกิจ 

ธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์(Rental Properties Business) 

 

ไตรมาส 1

ปี 2561 

ไตรมาส 1

ปี 2562 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท รอ้ยละ 

รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิาร  255.9   275.9   20.0   7.8  

กาํไรขัน้ตน้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร  130.0   134.8   4.8   3.7  

อตัรากาํไรขัน้ตน้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร (รอ้ยละ) 50.8 48.8   

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการดาํเนินงานก่อนปรบัรายการ

ทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

51.5 49.0   

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน  1,449.0   2,100.6   651.6   45.0  

กาํไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน  611.1   161.5   (449.6)  (73.6) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ

ลงทุน (รอ้ยละ) 

42.2 7.7   

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการดาํเนินงานก่อนปรบัรายการ

ทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

57.3 7.7   

1. ค่าเช่าและค่าบริการ 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า และโรงงาน สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 

275.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 20.0 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.8 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 สาเหตุหลกัมา

จากการเพิม่ขึน้ของอตัราการเช่าของโรงงานสาํเรจ็รปูและคลงัสนิคา้สาํเรจ็รปู 

 กาํไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า และโรงงาน สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 

เท่ากบั 134.8 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 4.8 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.7 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 จาก

การเพิม่ขึน้ของอตัราการเช่าของโรงงานสําเรจ็รูปและคลงัสนิค้าสําเรจ็รูป และมอีตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 48.8 

สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 โดยกาํไรขัน้ตน้และอตัรากาํไรขัน้ตน้ดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของการปรบัปรุงรายการ



 

 

ทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุตธิรรมในการเขา้ซือ้กจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึรายได้และกําไรขัน้ต้นทีแ่ท้จรงิ

จากการดาํเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการใหเ้ช่าและบรกิารคลงัสนิคา้จะอยู่

ทีร่อ้ยละ 49.0 ลดลงจาก รอ้ยละ 51.5 ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของสดัส่วน

ทรพัยส์นิประเภท Built-to-Suit และ Ready-Built 

2. การขายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน สําหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 2,100.6 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 651.6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 45.0 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากบรษิทั 

ไดม้กีารรบัรูร้ายไดจ้ากการกลบัรายการ รายไดร้อตดับญัชสีาํหรบัทรพัยส์นิทีข่ายเขา้กอง WHABT ตามทีก่ล่าวไว้

ขา้งตน้ 

 กาํไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 161.5 ลา้นบาท 

ซึง่ลดลง 449.6 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 73.6 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดจ้าก

การกลบัรายการ รายไดร้อตดับญัชสีาํหรบัทรพัยส์นิทีข่ายเขา้กอง WHABT มอีตัรากําไรขัน้ต้นทีต่ํ่า เมื่อเทยีบกบั

การขายทรพัยส์นิเขา้กอง HREIT ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 

 

ธรุกิจนิคมอตุสาหกรรม  

(Industrial Development Business) 

 

ไตรมาส 1

ปี 2561 

ไตรมาส 1

ปี 2562 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์  416.2   421.2   5.0   1.2  

กาํไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัย ์  181.6   186.8   5.2   2.9  

อตัรากาํไรขัน้ตน้จากการขายอสงัหารมิทรพัย ์(รอ้ยละ) 43.6 44.4 
  

อตัรากาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการดาํเนินงานก่อนปรบั

รายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

67.2 42.4   

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 421.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5.0 ลา้นบาท 

หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.2 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 สาเหตุหลกัเกดิจากการโอนทีด่นิในไตรมาส 1 ปี 2562 มรีาคา

ขายเฉลีย่สงูกว่าในช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 

กาํไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัย ์สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 186.8 ลา้นบาท โดยมอีตัรา

กาํไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 44.4 ทัง้น้ีกาํไรขัน้ต้นและอตัรากําไรขัน้ต้นดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของการปรบัปรุงรายการ

ทางบญัชเีรื่องมลูค่ายุตธิรรมในการเขา้ซือ้กจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึกําไรขัน้ต้นทีแ่ทจ้รงิจากการดําเนินงาน

ก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากําไรขัน้ต้นทีแ่ท้จรงิของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวอยู่ทีร่อ้ยละ 42.4 

ลดลงจากรอ้ยละ 67.2 ของช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 เน่ืองจากมทีีด่นิจํานวนหน่ึงทีไ่ดซ้ือ้คนืจากลูกคา้รายเดมิ และ

นําไปขายใหก้บัลกูคา้รายใหม่ พรอ้มบรกิารเสรมิซึง่ทาํใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ปกต ิ

 



 

 

ธรุกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า (Utilities & Power Business) 

 

ไตรมาส1  

ปี 2561 

ไตรมาส1  

ปี 2562 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภค  515.0   559.2   44.3   8.6  

กาํไรขัน้ตน้จากการขายและใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภค  219.0   264.5   45.4   20.7  

อตัรากาํไรขัน้ตน้จากการขายและใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภค (รอ้ยละ) 42.5 47.3   

อตัรากําไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการดาํเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ี

(รอ้ยละ) 

45.8 50.3   

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัรว่มในธรุกิจไฟฟ้า (รวม)  658.9   309.9   (349.0)  (53.0) 

- สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิไฟฟ้าจากการดาํเนินงาน

ปกต ิ

 408.2   215.7   (192.6)  (47.2) 

- กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 250.6 94.2  (156.4)  (62.4) 

รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 559.2 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 44.3 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.6 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากในช่วงไตรมาส 1 

ปี 2562 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรรจํานวนทีม่นีัยสาํคญั จํานวน 26.5 ลา้นบาท 

ซึง่อาจจะถือเป็นรายไดท้ีไ่ม่ประจํา อย่างไรกต็ามหากไม่รวมรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรร

ดงักล่าว รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภคในไตรมาส 1 ปี 2562 สามารถเตบิโตเท่ากบั 18.1 ลา้น

บาท หรอืเตบิโตรอ้ยละ 3.5 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการเริม่จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า

เลก็ (SPP) ตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2562 สง่ผลใหม้คีวามตอ้งการใชน้ํ้าในการผลติไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 

กาํไรขัน้ต้นจากการขายและให้บริการสาธารณูปโภค สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 264.5 ลา้นบาท 

ซึง่เพิม่ขึน้ 45.4 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.7 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน และมอีตัรากําไรขัน้ต้นจาก

การใหบ้รกิารสาธารณูปโภครอ้ยละ 47.3 โดยกําไรขัน้ต้นและอตัรากําไรขัน้ต้นดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของการปรบัปรุง

รายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุตธิรรมในการเขา้ซือ้กจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึรายไดแ้ละกําไรขัน้ต้นทีแ่ทจ้รงิ

จากการดาํเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิของรายไดร้บัจากการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคอยู่

ทีร่อ้ยละ 50.3 ทัง้น้ีอตัรากําไรขัน้ต้นที ่(ก่อนปรบัรายการทางบญัช)ี เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 45.8 ของช่วงเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการทีใ่นช่วงไตรมาสทีผ่่านมา บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าที่

จดัสรรตามทีก่ล่าวมาในขา้งต้น ในขณะทีร่ายไดด้งักล่าวไม่มใีนช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 รวมถงึต้นทุนทีต่ํ่าลงจากการนํา

น้ําเสยีกลบัมาใชใ้หม ่สง่ผลใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัรว่มในธรุกิจไฟฟ้า สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 309.9 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลง 

349.0 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 53.0 เทียบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัเกิดจากการปิดซ่อม

บํารุงรกัษาซึ่งเป็นไปตามแผนงานของโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั จํานวน 39 วนั อย่างไรกต็ามถ้าไม่รวมผลกระทบจากอตัรา

แลกเปลีย่น สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ในธุรกจิไฟฟ้าจะลดลงรอ้ยละ 47.2  นอกจากน้ีหากพิจารณา

จากส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิไฟฟ้า จํานวน 309.9 ลา้นบาทขา้งต้น ส่วนแบ่งกําไรดงักล่าวส่วนหน่ึงมาจาก



 

 

โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 (TFRS 15) ทําใหก้ารรบัรูส้่วน

แบ่งกําไรน้อยลงจํานวน 92.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพยีงผลกระทบทางบญัช ีและไม่กระทบกบักระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงาน 

 

รายได้อ่ืน 

 

ไตรมาส 1

ปี 2561 

ไตรมาส 1

ปี 2562 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท รอ้ยละ 

รวมรายได้จากเงินปันผลและการบริหารจดัการ  48.1   68.7   20.6   42.9  

รายไดอ้ื่นๆ  67.6   46.1   (21.5)  (31.8) 

รวมรายได้อ่ืน  115.7   114.8   (0.9)  (0.7) 

รายได้อ่ืน สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 114.8 ลา้นบาท ลดลง 0.9 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.7 จากช่วงเวลา

เดยีวกนัของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี 

 รายได้เงินปันผลและค่าบริหารจดัการ สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 68.7 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 20.6 

ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 42.9 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 ซึง่สอดคลอ้งกบัการเตบิโตของกองทรสัต ์

 รายได้อ่ืนๆ ประกอบดว้ยดอกเบีย้รบั กาํไรจากการขายเงนิลงทุน และรายไดอ้ื่นๆ รวมทัง้หมดสาํหรบัไตรมาส 

1 ปี 2562 เท่ากบั 46.1 ลา้นบาท ซึง่ลดลง 21.5 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 31.8 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 

2561 เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี 2561 บรษิทัฯ ได้มกีารรบัรู้รายไดจ้ากการให้สทิธใินการใช้พื้นที่ในนิคม

อุตสาหกรรม 

 

การวิเคราะหค่์าใช้จา่ย 

 

ไตรมาส 1 

ปี 2561 

ไตรมาส 1 

ปี 2562 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท รอ้ยละ 

ค่าใชจ้่ายในการขาย  47.3   42.5   (4.8)  (10.1) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  268.0   294.2   26.2   9.8  

ตน้ทุนทางการเงนิ  313.4   278.2   (35.2)  (11.2) 

รวมค่าใช้จ่าย  628.7   615.0   (13.8)  (2.2) 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย สาํหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 42.5 ลา้นบาท ลดลง 4.8 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ย

ละ 10.1 จากไตรมาส 1 ปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากมกีารโอนทีด่นิน้อยลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีก่อน 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สาํหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 294.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 26.2 ลา้นบาท หรอื

เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.8 จากไตรมาส 1 ปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของจํานวนบุคลากรเพื่อรองรบัการ

ขยายตวัของธุรกจิ 



 

 

 ต้นทุนทางการเงิน สาํหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2562 มตี้นทุนทางการเงนิ เท่ากบั 278.2 ล้านบาท ลดลง 35.2 

ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 11.2 จากไตรมาส 1 ปี 2561 จากการลดลงของต้นทุนทางการเงนิเฉลีย่ ซึง่เป็นผล

มาจากการคนืเงนิกูแ้ละหุ้นกูด้้วยการออกหุ้นกูท้ี่มตี้นทุนทางการเงนิที่ตํ่ากว่า นอกจากนัน้ยงัมกีารใชเ้งนิกูย้มื

ระยะสัน้ดว้ยเช่นกนั 

 

ฐานะทางการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2562 มดีงัต่อไปน้ี 

สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้หมด 75,115.3 ลา้นบาท ลดลง 3,229.7 ลา้นบาท จาก 78,344.9 

ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการดงัต่อไปน้ี  

1. การลดลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จาํนวน 1,706.3 ลา้นบาท เน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่

15 (TFRS 15) ทีส่ง่ผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าเกค็โค-่วนั 

2. การลดลงของเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ จาํนวน 272.3 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดทุนของกจิการร่วมคา้ 

3. การเพิม่ขึน้ของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั จาํนวน 167.0 ลา้นบาท เน่ืองจากมกีารใหย้มืกู้

แก่บรษิทัร่วมแห่งหน่ึง 

4. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย จาํนวน 928.5 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของมลูค่ากองทรสัตต์าม

ราคาตลาด 

5. การลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราวจาํนวน 401.1 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ ไดม้กีารขายหน่วยลงทุน ซึง่เป็น

การบรหิารสภาพคล่องของบรษิทัฯ 

6. การลดลงของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน(สุทธ)ิ จํานวน 2,261.8 ลา้นบาท เน่ืองจากการจดัประเภทโรงงานและ

คลงัสนิค้าสําเรจ็รูปที่จะขายให้แก่กองทรสัต์ WHART รวมถึงมผีลกระทบจากการจําหน่ายทรพัยส์นิทีข่ายเขา้กอง 
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ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2562 

หน่วย : ลา้นบาท 



 

 

WHABT ทีก่ล่าวไว้ขา้งต้น อย่างไรกต็ามในระหว่างงวด บรษิทัฯ ไดม้กีารสรา้งอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงาน

เพิม่เตมิเช่นกนั 

7. การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไว้เพื่อขายจํานวน(สุทธ)ิ 891.8 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากในงวดไตรมาส 1 ปี 

2562 บรษิทัฯ มกีารจดัประเภทสนิทรพัยท์ีจ่ะขายใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART 

 

 

หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจํานวน 44,795.5 ลา้นบาท ซึง่ลดลง 2,535.4 ลา้นบาท จาก 47,330.9 

ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 นอกจากน้ีหากพิจารณาเฉพาะหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ มีจํานวน 

35,560.2 ลา้นบาท ซึง่ลดลง 815.3 ลา้นบาท จาก 36,380.5 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการดงัต่อไปน้ี  

1. การลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจาํนวน 824.0 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากในระหว่างงวด บรษิทัฯ 

มกีารชาํระคนืตัว๋แลกเงนิและสญัญาใชเ้งนิรวมกนัเป็นจาํนวน 820.0 ลา้นบาท 

2. การลดลงของรายไดร้อตดับญัช ี จํานวน 2,144.2 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการกลบัรายการรายไดร้อการตดั

บญัช ีเน่ืองมาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กอง WHABT ทีก่ล่าวในขา้งตน้ 

3. การเพิ่มขึน้ของเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น จํานวน 303.5 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการสร้างอาคาร

คลงัสนิคา้และอาคารโรงงานใหก้บัลกูคา้  

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้รวมจํานวน 30,319.8 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจํานวน 694.3 ลา้นบาท 

จาก 31,014.1 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยการเปลี่ยนแปลงหลกัมาจากการมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที ่15 (TFRS 15) ทีส่ง่ผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั 

 

    การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

 

ไตรมาส 1 ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน  (333.3)  (23.1) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน  2,056.0   109.2  

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ  (700.7)  (807.3) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) สุทธิ  1,022.1   (721.2) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  2,930.0   2,439.0  

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดําเนินงานสาํหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 

(23.1) ลา้นบาท คดิเป็นการใชไ้ปลดลงจาํนวน 310.2 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกั

จากบรษิทัฯ มกีาํไรดอกเบีย้จ่ายลดลง รวมถงึเงนิปันผลรบัจากการลงทุนในกองทรสัตท์ีเ่พิม่ขึน้ 

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุนสาํหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั 109.2 ลา้น

บาท คดิเป็นการไดม้าลดลงจํานวน 1,946.8 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 ซึง่มสีาเหตุหลกั



 

 

มาจาก ในไตรมาส 1 ปี 2561 บรษิทัฯ มเีงนิสดรบัจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน จากการขายสนิทรพัย์

เขา้กองทรสัต ์HREIT 

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิสําหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากบั (807.3) 

ลา้นบาท คดิเป็นการใชไ้ปมากขึน้จาํนวน 106.6 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 ซึง่สาเหตุหลกั

เกดิจากบรษิทัฯ มกีารคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 (นายอรรถวทิย ์เฉลมิทรพัยากร)     

 ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ      


	ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2562

