
 

 

 

  8 สงิหาคม 2562 

 

เรื่อง ชีแ้จงผลการดาํเนินงานสาํหรบังบการเงนิสิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

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

และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2562 สิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ทีผ่่านการ

สอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้นัน้ บรษิทัฯ ขอเรยีนชีแ้จงเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของผลประกอบการทีเ่กนิกว่ารอ้ยละ 20 

ดงัน้ี 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2562 

งบการเงินรวม 

3 เดือน

ไตรมาส 2 

ปี 2561 

3 เดือน

ไตรมาส 2 

ปี 2562 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
6 เดือนแรก 

ปี 2561 

6 เดือนแรก 

ปี 2562 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม/1  2,023.4   3,074.1   1,050.7   51.9   5,470.5   6,877.1   1,406.6   25.7  

ตน้ทุนรวม  859.8   881.0   21.2   2.5   2,388.2   3,495.2   1,107.0   46.4  

กาํไรขัน้ตน้รวม/2  981.7   1,884.0   902.3   91.9   2,784.6   2,957.9   173.3   6.2  

กาํไรสุทธ ิ  303.0   1,051.9   748.9   247.1   1,082.9   1,458.5   375.6   34.7  

รายไดร้วมจากการดาํเนนิงาน

ปกติ/3 

2,338.8 2,911.8*  573.1   24.5   5,535.2   6,620.6*   1,085.4   19.6  

กาํไรสุทธจิากการดาํเนินงาน

ปกติ/3 

523.8 938.3*  414.6   79.2   1,128.2   1,279.0*   150.7   13.4  

/1 รวมรายไดอ้ื่นๆ และสว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 
/2 กาํไรขัน้ตน้รวมสว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 
/3 ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 

*  ไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 (TFRS 15) 

สาํหรบังวด 3 เดือนของไตรมาส 2 และ 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัฯ รายงานกาํไรสุทธิ เท่ากบั 1,051.9 และ 

1,458.5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 748.9 และ 375.6 ล้านบาท หรือเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 247.1 และ 34.7 ตามลาํดบั  

จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ประเดน็สาํคญั 

• รายได้รวมเพิม่ขึน้ร้อยละ 51.9 และ 25.7 สําหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 และ 6 เดอืนแรกของปี 2562 

ตามลําดบั  เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ

การลงทุน รวมถึงการเพิม่ขึน้รายได้จากการขายที่ดนิในนิคมอุตสาหกรรม อย่างไรกต็ามถ้าไม่รวมผลกระทบ

จากอตัราแลกเปลีย่น รายไดร้วมจากการดาํเนินงานปกตจิะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24.5 และ 19.6 ตามลาํดบั 

• รายไดจ้ากการขายทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 48.2 และ 32.3 สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 

และ 6 เดอืนแรกของปี 2562 ตามลาํดบั เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากจํานวนทีด่นิทีโ่อนมาก

ขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากยอดขายทีด่นิจํานวนมากในปีทีผ่่านมา นอกจากน้ีอตัรากําไรขัน้ต้นอยู่ทีร่อ้ยละ 61.4 และ 



 

 

57.0 สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 และ 6 เดอืนแรกของปี 2562 ตามลําดบั เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีก่อน โดยสาเหตุหลกัจากการปรบัราคาขายทีด่นิและการบรหิารตน้ทุนการก่อสรา้งทีด่ขี ึน้ 

• รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนเพิม่ขึน้ร้อยละ 45.0 เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

เน่ืองมาจากบริษัทบันทึกรายได้รอการตัดบัญชีจากการจําหน่ายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์(“WHABT”) เมื่อวนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 

2558 เพราะว่ายงัคงมภีาระค่าใชจ้่ายในอนาคตตามสญัญารบัประกนักาํไรจากการดาํเนินงานขัน้ตํ่า จงึพจิารณา

ว่าความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นีัยสาํคญัยงัไม่ไดโ้อนไปยงัผูซ้ือ้ ต่อมาในระหว่างงวดพ.ศ. 2562 บรษิทักลบั

รายการรายได้รอการตดับญัชดีงักล่าว จํานวนเงิน 2,100.6 ล้านบาท เข้างบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ในงวดน้ี 

เน่ืองจากบรษิทัพจิารณาทบทวนภาระค่าใชจ้่ายในอนาคตตามสญัญารบัประกนักาํไรจากการดาํเนินงานคงเหลอื 

พบว่าความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่อียู่ไม่มนียัสาํคญัแลว้ 

• ตน้ทุนทางการเงนิลดลงรอ้ยละ 17.6 และ 14.5 สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 และ 6 เดอืนแรกของปี 2562 

จากการลดลงของตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ ซึง่เป็นผลมาจากการคนืเงนิกูแ้ละหุน้กูด้ว้ยการออกหุน้กูท้ีม่ตีน้ทุน

ทางการเงนิทีต่ํ่ากว่า  

 

ผลการดาํเนินงานรายธรุกิจ 

ธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์(Rental Properties Business) 

 

3 เดือน

ไตรมาส 2 

ปี 2561 

3 เดือน

ไตรมาส 2 

ปี 2562 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
6 เดือนแรก 

ปี 2561 

6 เดือนแรก 

ปี 2562 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร  238.1   218.0   (20.1)  (8.4)  494.0   493.9   (0.1)  (0.0) 

กาํไรขัน้ตน้  124.6   127.5   2.9   2.3   254.6   262.2   7.7   3.0  

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 52.3 58.5   51.5 53.1   

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบั

รายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

53.0 58.6   52.2 53.2   

รายไดจ้ากการขาย

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การ

ลงทุน 

 -     -     -  n.a.  1,449.0   2,100.6   651.6   45.0  

กาํไรขัน้ตน้  -     -     -  n.a.  611.1   161.5   (449.6) (73.6) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) n.a. n.a.   42.2 7.7   

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบั

รายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

n.a. n.a.   57.3 7.7   

1. ค่าเช่าและค่าบริการ 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า และโรงงาน สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 

และงวด 6 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 218.0 ลา้นบาท และ 493.9 ลา้นบาท ลดลง 20.1 ลา้นบาท และ 0.1 ลา้น

บาท ตามลําดบัจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการไม่ได้รบัรู้รายได้ค่าเช่าและบรกิาร

สาํหรบัสนิทรพัย์ทีจ่ําหน่ายให้กบั WHABT ที่กล่าวมาไว้ขา้งต้น แม้ว่าอตัราการเช่าของโรงงานสําเรจ็รูปและ

คลงัสนิคา้สาํเรจ็รปูมกีารเพิม่ขึน้เช่นกนั 



 

 

 กาํไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า และโรงงาน สาํหรบังวด 3 เดอืนของ

ไตรมาส 2 และงวด 6 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 127.5 ลา้นบาท และ 262.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.9 ลา้นบาท และ 

7.7 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.3 และ 3.0 ตามลําดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 จากการเพิม่ขึน้ของ

อตัราการเช่าของโรงงานสําเรจ็รูปและคลงัสนิคา้สาํเรจ็รูป และมอีตัรากําไรขัน้ต้นรอ้ยละ 58.5 และ 53.1 สาํหรบั

งวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 และงวด 6 เดอืนของปี 2562 โดยกาํไรขัน้ต้นและอตัรากําไรขัน้ต้นดงักล่าวไดส้ะทอ้น

ถงึผลของการปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุตธิรรมในการเขา้ซือ้กจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถึง

รายไดแ้ละกาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการดาํเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการให้

เช่าและบรกิารคลงัสนิค้าจะอยู่ที่ร้อยละ 58.6 และ 53.2 ตามลําดบั เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสดัส่วน

ทรพัยส์นิประเภท Built-to-Suit และ Ready-Built 

2. การขายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน สาํหรบังวด 6 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 2,100.6 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 651.6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 45.0 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากบรษิทั 

ไดม้กีารรบัรูร้ายไดจ้ากการกลบัรายการ รายไดร้อตดับญัชสีาํหรบัทรพัยส์นิทีข่ายเขา้กอง WHABT ตามทีก่ล่าวไว้

ขา้งตน้ เทยีบกบัการขายทรพัยส์นิเขา้กอง HREIT ในไตรมาส1 ปี 2561 จาํนวน 1,259 ลา้นบาท 

 กาํไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน สาํหรบังวด 6 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 161.5 ลา้น

บาท ซึง่ลดลง 449.6 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 73.6 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 เน่ืองจากการรบัรูร้ายได้

จากการกลบัรายการ รายไดร้อตดับญัชสีาํหรบัทรพัยส์นิทีข่ายเขา้กอง WHABT มอีตัรากาํไรขัน้ตน้ทีต่ํ่า เมื่อเทยีบ

กบัการขายทรพัยส์นิเขา้กอง HREIT ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 

 

ธรุกิจนิคมอตุสาหกรรม  

(Industrial Development Business) 

 

3 เดือน

ไตรมาส 2 

ปี 2561 

3 เดือน

ไตรมาส 2 

ปี 2562 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
6 เดือนแรก 

ปี 2561 

6 เดือนแรก 

ปี 2562 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย

อสงัหารมิทรพัย ์

 816.8   1,210.5   393.7   48.2   1,233.0   1,631.8   398.7   32.3  

กาํไรขัน้ตน้  380.9   743.3   362.4   95.1  562.5   930.1   367.6   65.4  

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 46.6 61.4   45.6 57.0   

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบั

รายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

47.4 61.5   54.0 56.5   

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 และงวด 6 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 

1,210.5 ลา้นบาท และ 1,631.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 393.7 ล้านบาท และ 398.7 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 48.2 และ 

32.3 ตามลําดบั จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 สาเหตุหลกัเกิดจากจํานวนที่ดินที่โอนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจาก

ยอดขายทีด่นิจาํนวนมากในปีทีผ่่านมา 

กาํไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัย ์สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 และงวด 6 เดอืนของปี 2562 

เท่ากบั 743.3 ลา้นบาท และ 930.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 362.4 ลา้นบาท และ 367.6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 95.1 



 

 

และ 65.4 ตามลาํดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 โดยมอีตัรากําไรขัน้ต้นสาํหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืน เท่ากบั

รอ้ยละ 61.4 และ 57.0 ตามลาํดบั ทัง้น้ีกาํไรขัน้ตน้และอตัรากาํไรขัน้ตน้ดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของการปรบัปรุงรายการ

ทางบญัชเีรื่องมลูค่ายุตธิรรมในการเขา้ซือ้กจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึกําไรขัน้ต้นทีแ่ทจ้รงิจากการดําเนินงาน

ก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากําไรขัน้ต้นทีแ่ทจ้รงิของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวอยู่ทีร่อ้ยละ 61.5 

และ 56.5ตามลําดบั สาเหตุหลกัของการเพิ่มขึน้ของอตัรากําไรขัน้ต้นมาจากการปรบัราคาขายที่ดนิเพิม่ขึ้นและการ

บรหิารจดัการตน้ทุนการก่อสรา้งทีด่ขี ึน้ 

 

ธรุกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า (Utilities & Power Business) 

 

3 เดือน

ไตรมาส 2 

ปี 2561 

3 เดือน

ไตรมาส 2 

ปี 2562 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
6 เดือนแรก 

ปี 2561 

6 เดือนแรก 

ปี 2562 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและ

ใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภค 

 523.1   578.3   55.1   10.5   1,038.1   1,137.5   99.4   9.6  

กาํไรขัน้ตน้  241.6   266.3   24.7   10.2   460.7   530.7   70.1   15.2  

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 46.2 46.0   44.4 46.7   

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบั

รายการทางบญัช ี(รอ้ยละ) 

49.4 49.0   47.6 49.6   

ส่วนแบง่กาํไรจากบริษทั

ร่วมในธรุกิจไฟฟ้า (รวม) 

 247.8   724.3   476.5   192.3   903.4   1,034.2   130.8   14.5  

 – ส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิทั

ร่วมในธุรกจิไฟฟ้าจากการ

ดาํเนินงานปกต ิ

 563.1   654.4   91.3   16.2   968.1   962.4   (5.7)  (0.6) 

 – กาํไร(ขาดทุน) จากอตัรา

แลกเปลีย่น 

 (315.3) 162.3  477.6   (151.5)  (64.7) 256.5  321.2   (496.4) 

รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 และงวด 6 เดอืน

ของปี 2562 เท่ากบั 578.3 ลา้นบาท และ 1,137.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 55.1 ลา้นบาท และ 99.4 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 10.5 และ 9.6 ตามลาํดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากในช่วง 6 เดอืนแรกปี 2562 บรษิทัฯ 

มรีายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรรจาํนวนทีม่นียัสาํคญั จํานวน 80.5 ลา้นบาท ซึง่อาจจะถอืเป็น

รายไดท้ีไ่ม่ประจาํ อย่างไรกต็ามหากไม่รวมรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรรดงักล่าว รายไดจ้าก

การขายและใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภคในช่วง 6 เดอืนแรกปี 2562 สามารถเตบิโตเท่ากบั 23.7 ลา้นบาท หรอืเตบิโต

รอ้ยละ 2.3 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการเริม่จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าเลก็ (SPP) ตัง้แต่

วนัที ่2 มกราคม 2562 สง่ผลใหม้คีวามตอ้งการใชน้ํ้าในการผลติไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 

กาํไรขัน้ต้นจากการขายและให้บริการสาธารณูปโภค สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 และงวด 6 เดอืน

ของปี 2562 เท่ากบั 266.3 ลา้นบาท และ 530.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 24.7 ลา้นบาท และ 70.1 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

10.2 และ 15.2 ตามลําดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 และมอีตัรากําไรขัน้ต้นจากการให้บรกิารสาธารณูปโภค

สาํหรบังวด 3 เดอืนและงวด 6 เดอืน เท่ากบัรอ้ยละ 46.0 และ 46.7 ตามลําดบั โดยกําไรขัน้ต้นและอตัรากําไรขัน้ตน้



 

 

ดงักล่าวได้สะท้อนถึงผลของการปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุติธรรมในการเขา้ซื้อกจิการ อย่างไรกต็ามหาก

พจิารณาถงึรายไดแ้ละกําไรขัน้ต้นทีแ่ทจ้รงิจากการดําเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากําไรขัน้ต้นทีแ่ทจ้รงิของ

รายไดร้บัจากการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคอยู่ทีร่อ้ยละ 49.0 และ 49.6 โดยมสีาเหตุหลกัของการเพิม่ขึน้ของอตัรากําไร

ขัน้ต้น มาจากในช่วงงวด 6 เดอืนทีผ่่านมา บรษิทัฯมรีายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ําเกนิกว่าที่จดัสรรตามที่

กล่าวมาในขา้งตน้จาํนวนมาก เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน รวมถงึตน้ทุนทีต่ํ่าลงจากการนําน้ําเสยีกลบัมาใช้

ใหม ่สง่ผลใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัรว่มในธรุกิจไฟฟ้า สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 และงวด 6 เดอืนของปี 2562 

เท่ากบั 724.3 ลา้นบาท และ 1,034.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 476.5 ลา้นบาท และ 130.8 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 192.3 

และ 14.5 ตามลาํดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 อย่างไรกต็ามถา้ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ส่วนแบ่ง

กาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ในธุรกจิไฟฟ้าจากการดําเนินงานปกตจิะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.2 สาํหรบังวด 3 เดอืน 

แต่สาํหรบังวด 6 เดอืนจะลดลงรอ้ยละ 0.6 โดยมสีาเหตุหลกัเกดิจากการปิดซ่อมบํารุงรกัษาซึง่เป็นไปตามแผนงานของ

โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั จาํนวน 39 วนัในไตรมาสที ่1 ปี 2562 สว่นแบ่งกาํไรดงักล่าวสว่นหน่ึงมาจากโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั ซึง่

ไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 (TFRS 15) ทาํใหก้ารรบัรูส้่วนแบ่งกําไรทางบญัชลีดลง 

ซึง่เป็นเพยีงผลกระทบทางบญัช ีและไม่กระทบกบักระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 

 

รายได้อ่ืน 

 

3 เดือน

ไตรมาส 2 

ปี 2561 

3 เดือน

ไตรมาส 2 

ปี 2562 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
6 เดือนแรก 

ปี 2561 

6 เดือนแรก 

ปี 2562 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากเงินปันผลและ

การบริหารจดัการ 

109.5 132.0 22.5 20.6 157.6 200.8 43.1 27.4 

รายไดอ้ื่นๆ 72.5 177.1 104.6 144.4 140.1 223.2 83.2 59.4 

รวมรายได้อ่ืน 182.0 309.1 127.2 69.9 297.7 424.0 126.3 42.4 

รายได้อ่ืน สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 และงวด 6 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 309.1 ลา้นบาท และ 424.0 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 127.2 ลา้นบาท และ 126.3 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 69.9 และ 42.4 ตามลําดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 

2561 โดยมสีาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี 

 รายได้เงินปันผลและค่าบริหารจดัการ สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 และงวด 6 เดอืนของปี 2562 

เท่ากบั 132.0 ลา้นบาท และ 200.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 22.5 ลา้นบาท และ 43.1 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

20.6 และ 27.4 ตามลาํดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 ซึง่สอดคลอ้งกบัการเตบิโตของกองทรสัต ์

 รายได้อ่ืนๆ ประกอบดว้ยดอกเบีย้รบั กาํไรจากการขายเงนิลงทุน และรายได้อื่นๆ รวมทัง้หมดสําหรบังวด 3 

เดอืนของไตรมาส 2 และงวด 6 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 177.1 ลา้นบาท และ 223.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 104.6 

ลา้นบาท และ 83.2 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 144.4 และ 59.4 ตามลาํดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 

สาเหตุหลกัมาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการปรบัเปลีย่นสญัญากบัลกูคา้รายหน่ึง 

 

 



 

 

การวิเคราะหค่์าใช้จา่ย 

 

3 เดือน

ไตรมาส 2 

ปี 2561 

3 เดือน

ไตรมาส 2 

ปี 2562 

เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 
6 เดือนแรก 

ปี 2561 

6 เดือนแรก 

ปี 2562 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 68.4 113.7 45.3 66.3 115.7 156.2 40.6 35.1 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 314.6 380.7 66.2 21.0 582.6 675.0 92.4 15.9 

ตน้ทุนทางการเงนิ 337.9 278.5 (59.4) (17.6) 651.3 556.7 (94.6) (14.5) 

รวมค่าใช้จ่าย 720.9 772.9 52.1 7.2 1,349.6 1,387.9 38.3 2.8 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 และงวด 6 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 113.7 ลา้น

บาท และ 156.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 45.3 ลา้นบาท และ 40.6 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 66.3 และ 35.1 

ตามลําดบั จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากมีการโอนที่ดินมากขึ้นเมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 และงวด 6 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 380.7 ลา้น

บาท และ 675.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 66.2 ลา้นบาท และ 92.4 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.0 และ 15.9 

ตามลาํดบั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการตัง้สาํรองผลประโยชน์พนกังานเพิม่ขึน้ 

 ต้นทุนทางการเงิน สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 2 และงวด 6 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 278.5 ลา้นบาท 

และ 556.7 ลา้นบาท ลดลง 59.4 ลา้นบาท และ 94.6 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 17.6 และ 14.5 ตามลําดบั 

จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 จากการลดลงของต้นทุนทางการเงนิเฉลีย่ ซึง่เป็นผลมาจากการคนืเงนิกูแ้ละ

หุน้กูด้ว้ยการออกหุน้กูท้ีม่ตีน้ทุนทางการเงนิทีต่ํ่ากว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ฐานะทางการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 มดีงัต่อไปน้ี 

สินทรพัย ์

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้หมด 80,002.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,657.4 ลา้นบาท จาก 

78,344.9 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการดงัต่อไปน้ี  

1. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนชัว่คราวจาํนวน 726.3 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ ไดม้กีารซือ้หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้ 

ซึง่เป็นการบรหิารสภาพคล่องของบรษิทัฯ 

2. การลดลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั จํานวน 138.9 ลา้นบาท เน่ืองจากมกีารคนืกูแ้ก่

บรษิทัร่วมแห่งหน่ึง 

3. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย จํานวน 2,299.9 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของมูลค่ากองทรสัต์

ตามราคาตลาด 

4. การลดลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จํานวน 1,207.7 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่15 (TFRS 15) ทีส่ง่ผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าเกค็โค-่วนั 

5. การลดลงของเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ จาํนวน 246.8 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดทุนของกจิการร่วมคา้ 

6. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนระยะยาวอื่น(สุทธ)ิ จํานวน 81.6 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ของ

การลงทุนในบรษิทัหน่ึง 

7. การลดลงของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน(สุทธ)ิ จํานวน 1,616.0 ลา้นบาท เน่ืองจากการจดัประเภทโรงงานและ

คลงัสนิคา้สาํเรจ็รปูทีจ่ะขายใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART และ HREIT รวมถงึมผีลกระทบจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าย

เขา้กอง WHABT ทีก่ล่าวไวข้า้งต้น อย่างไรกต็ามในระหว่างงวด บรษิทัฯ ไดม้กีารสรา้งอาคารคลงัสนิคา้และอาคาร

โรงงานเพิม่เตมิเช่นกนั 

8. การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายจํานวน(สุทธ)ิ 1,148.7 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากในระหว่างปี 2562 

บรษิทัฯ มกีารจดัประเภทสนิทรพัยท์ีจ่ะขายใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART และกองทรสัต ์HREIT 
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ปี 2561 ไตรมาส 2 ปี 2562 

หน่วย : ลา้นบาท 



 

 

หน้ีสิน 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจํานวน 48,740.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,409.3 ลา้นบาท จาก 47,330.9 

ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 นอกจากน้ีหากพิจารณาเฉพาะหน้ีสนิที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ มีจํานวน 

38,606.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,225.8 ลา้นบาท จาก 36,380.5 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการดงัต่อไปน้ี  

1. การเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจํานวน 1,105.0 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากในระหว่างงวด 

บรษิทัฯมกีารชําระคนืตัว๋แลกเงนิและสญัญาใชเ้งนิรวมกนัเป็นจํานวน 1,920.0 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามบรษิทัฯไดม้ี

การออกตัว๋แลกเงนิและสญัญาใชเ้งนิรวมกนัเป็นจาํนวน 3,030.0 ลา้นบาท 

2. การลดลงของรายไดร้อตดับญัช ี จํานวน 2,164.6 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการกลบัรายการรายไดร้อการตดั

บญัช ีเน่ืองมาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กอง WHABT ทีก่ล่าวในขา้งตน้ 

3. การเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น จาํนวน 979.9 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการรบัเงนิจากการแปลง

สภาพ WHA-W1 ซึง่รอการจดเบยีนเพิม่ทุน  

4. การเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีจาํนวน 430.6 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวมจาํนวน 31,262.1 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จาํนวน 248.0 ลา้นบาท 

จาก 31,014.1 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยการเปลีย่นแปลงหลกัมาจากการการเพิม่ขึน้ของกําไรสะสม

ระหว่างงวดบญัช ีอย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 (TFRS 15) ที่

สง่ผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั 

    การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 

 

ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 2 ปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน  (90.1)  865.0  

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน  (831.4)  (1,898.7) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ  1,933.2   1,709.1  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) สุทธิ  1,011.7   675.4  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  2,950.4   3,824.5  

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดําเนินงานสาํหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 

865.0 ลา้นบาท คดิเป็นการไดม้าเพิม่ขึน้จํานวน 955.1 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 โดยมสีาเหตุ

หลกัจากบรษิทัฯ มกีาํไรกาํไรก่อนภาษเีงนิไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุนสาํหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 1,898.7 ลา้น

บาท คดิเป็นการใชไ้ปมากขึน้จาํนวน 1,067.3 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 ซึง่มสีาเหตุหลกั

มาจาก ในไตรมาส 1 ปี 2561 บรษิทัฯ มเีงนิสดรบัจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน จากการขายสนิทรพัย์

เขา้กองทรสัต ์HREIT รวมถงึในงวดปี 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดจ่ายสาํหรบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนมากขึน้ 

 

 



 

 

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

กระแสเงนิสดได้มา (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิสาํหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 1,709.1 

ลา้นบาท คดิเป็นการไดม้าน้อยลงจาํนวน 224.1 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 ซึง่สาเหตุหลกั

เกดิจากการออกหุน้กูส้ทุธน้ิอยลง เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 (นายอรรถวทิย ์เฉลมิทรพัยากร)     

 ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ      


	ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2562 และงวด 6 เดือนแรกปี 2562

