
 

 

 

  8 พฤศจกิายน 2562 

 

เรื่อง ชีแ้จงผลการดาํเนินงานสาํหรบังบการเงนิสิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ตามทีบ่รษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดนํ้าส่งงบการเงนิเฉพาะของบรษิัทฯ 

และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สาํหรบัไตรมาส 3 ปี 2562 สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 ทีผ่่านการ

สอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้นัน้ บรษิทัฯขอชีแ้จงผลการดาํเนินงานในรายละเอยีดงัต่อไปน้ี 

สาํหรบังวด 3 เดือนของไตรมาส 3 ของปี 2562 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ เท่ากบั 569.6 เพ่ิมขึ้น 56.9% จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2561 โดยเป็นการเติบโตของกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติ 102.0% เทียบจากช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2561 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 3 ปี 2562 และงวด 9 เดือนแรกปี 2562 

งบการเงินรวม 

3 เดือน 

ไตรมาส 3 

ปี 2561 

3 เดือน 

ไตรมาส 3 

ปี 2562 

เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

9 เดือนแรก 

ปี 2561 

9 เดือนแรก 

ปี 2562 

เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดร้วม/1 1,756.9 2,244.3 27.7% 7,227.4 9,121.4 26.2% 

ตน้ทุนรวม 492.6 916.3 86.0% 2,880.8 4,411.5 53.1% 

กาํไรขัน้ตน้รวม/2 1,264.3 1,160.4 (8.2%) 4,049.0 4,118.3 1.7% 

กาํไรสุทธ ิ 363.0 569.6 56.9% 1,446.0 2,028.1 40.3% 

รายไดร้วมจากการดาํเนนิงาน/3 1,513.6* 2,234.9 47.7% 6,672.3* 8,804.8 32.0% 

กาํไรสุทธจิากการดาํเนินงาน/4 226.3* 457.1 102.0% 1,140.2* 1,720.9 50.9% 

/1 รวมรายไดอ้ืน่ๆ และส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 
/2 กาํไรขัน้ตน้รวมส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 
/3 รายไดร้วมจากการดาํเนนิงาน = รายไดร้วมหกัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 
/4 กาํไรสุทธจิากการดาํเนินงาน = กาํไรสุทธหิกัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 

*  ปรบัปรุงใหเ้สมอืนมผีลกระทบจากการใชม้าตรฐานบญัชฉีบบัท ี15 เพือ่ประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบกบัผลกําไรปี 2562 ซึง่มผีลกระทบจาก

การใชม้าตรฐานบญัชฉีบบัที ่15 

ประเดน็สาํคญั 

• รายไดร้วมเพิม่ขึน้ 27.7% สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 ปี 2562  เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

จากการเพิ่มขึ้นรายได้จากการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม โดยรายได้รวมจากการดําเนินงานจะเพิ่มขึ้น 

47.7% หรอื 721.3 ลา้นบาท 

• รายไดจ้ากการขายทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ 431.8% หรอื 683.1 ลา้นบาท สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตร

มาส 3 ปี 2562 เทยีบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากจํานวนที่ดินที่โอนมากขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจาก

ยอดขายทีด่นิทีด่ขี ึน้ 



 

 

• ต้นทุนทางการเงนิลดลง 49.6% หรอื 145.1 ลา้นบาท สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 ปี 2562 ซึง่เป็นผล

จากการปรบัปรุงรายการทางบญัชจีากการไถ่ถอนหุ้นกู้คนืก่อนกําหนด และการลดลงอย่างต่อเน่ืองของอตัรา

ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ 

• ทัง้น้ีรายไดร้วมจากการดาํเนินงานและกาํไรสทุธจิากการดําเนินงานสาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 ปี 2562

เพิม่ขึน้ 47.7% และ 102.0% หรอื 721.3 ลา้บาทและ 203.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ผลการดาํเนินงานรายธรุกิจ 

ธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์(Rental Properties Business) 

 

3 เดือน 

ไตรมาส 3 ปี 

2561 

3 เดือน 

ไตรมาส 3 ปี 

2562 

เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

9 เดือนแรก 

ปี 2561 

9 เดือนแรก 

ปี 2562 

เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 308.1 229.4 (25.6%) 828.9 723.3 (12.7%) 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารทีไ่มร่วมรายได้

จาก WHABT 

256.4 229.4 (10.5%) 676.6 672.7 (0.6%) 

กาํไรขัน้ตน้ 177.8 147.2 (17.2%) 459.2 409.5 (10.8%) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 57.7% 64.2%  55.4% 56.6%  

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทาง

บญัชี/1 (%) 

58.2% 64.2%  56.0% 56.7%  

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่

การลงทุน 

- 38.6 n.a. 1,449.0 2,139.2 47.6% 

กาํไรขัน้ตน้ - 3.1 n.a. 611.1 164.6 (73.1%) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) n.a. 7.9  42.2 7.7  

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทาง

บญัชี/1 (%) 

n.a. 7.9  57.3 7.7  

/1 ไมร่วมผลกระทบจากการจดัสรรปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ (Purchase Price Allocation หรอื PPA) 

1. ค่าเช่าและค่าบริการ 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า และโรงงาน สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 ปี 

2562 เท่ากบั 229.4 ลา้นบาท ลดลง 25.6% และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 723.3 ลา้นบาท ลดลง 

12.7% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการเปลีย่นแปลงการรบัรูร้ายไดข้องอาคารสาํนกังาน 

ถ้าไม่รวมผลกระทบดงักล่าวรายไดค่้าเช่าและบรกิารจะลดลง 10.5% และ 0.6% สาํหรบังวด 3 เดอืนและงวด 9 

เดอืนของปี 2562 ตามลาํดบั สาเหตุหลกัมาจากการปรบัเปลีย่นสญัญากบัลกูคา้รายหน่ึง 

 กาํไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า และโรงงาน สาํหรบังวด 3 เดอืนของ

ไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 147.2 ลา้นบาท ลดลง 4.9% และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 409.5 ลา้น

บาท ลดลง 10.8% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 จากรายไดค่้าเช่าและบรกิารทีล่ดลงในขา้งต้น และมอีตัรา

กาํไรขัน้ตน้ 64.2% และ 56.6% สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 และงวด 9 เดอืนของปี 2562 ตามลาํดบั อตัรา

กาํไรขัน้ตน้ทีป่รบัตวัขึน้เกดิจากการเพิม่ขึน้ของอตัราการเช่าพืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 

2. การขายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 



 

 

 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 38.6 

ลา้นบาท และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 2,139.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 47.6% จากช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากบริษัทฯ ได้มีการรบัรู้รายได้จากการกลบัรายการรายได้รอตดับญัชสีําหรบั

ทรพัยส์นิทีข่ายเขา้กอง WHABT ในไตรมาสที ่2 ทีผ่่านมา เทยีบกบัการขายทรพัยส์นิเขา้กอง HREIT ในไตรมาส 

1 ปี 2561 จาํนวน 1,259 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามสาํหรบังวด 9 เดอืนปี 2562 มอีตัรากาํไรขัน้ตน้เท่ากบั 7.7% 

 

ธรุกิจนิคมอตุสาหกรรม  

(Industrial Development Business) 

 

3 เดือน 

ไตรมาส 3 ปี 

2561 

3 เดือน 

ไตรมาส 3 ปี 

2562 

เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

9 เดือนแรก 

ปี 2561 

9 เดือนแรก 

ปี 2562 

เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 158.2 841.3 431.8% 1,391.2 2,473.0 77.8% 

กาํไรขัน้ตน้ 125.8 385.8 206.8% 688.3 1,315.9 91.2% 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 79.5% 45.9%  49.5% 53.2%  

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการ

ทางบญัชี/1 (%) 

82.3% 51.5%  57.3% 54.8%  

/1 ไมร่วมผลกระทบจากการจดัสรรปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ (Purchase Price Allocation หรอื PPA) 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 841.3 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 431.8% และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 2,473.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 77.8% จากช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปี 2561 สาเหตุหลกัเกดิจากจาํนวนทีด่นิทีโ่อนมากขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากยอดขายทีด่นิทีม่ากขึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

กาํไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรพัย ์สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 385.8 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้ 206.8%  และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 1,315.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 91.2% จากช่วงเวลา

เดยีวกนัของปี 2561 โดยมอีตัรากาํไรขัน้ตน้สาํหรบังวด 3 เดอืนและ 9 เดอืน เท่ากบั 45.9% และ 53.2% ตามลาํดบั ทัง้น้ี

กาํไรขัน้ตน้และอตัรากาํไรขัน้ตน้ดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของการปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุตธิรรมในการเขา้

ซือ้กจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึกําไรขัน้ต้นทีแ่ทจ้รงิจากการดําเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากําไร

ขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวอยู่ที ่51.5% และ 54.8% ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ธรุกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า (Utilities & Power Business) 

 

3 เดือน 

ไตรมาส 3 ปี 

2561 

3 เดือน 

ไตรมาส 3 ปี 

2562 

เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

9 เดือนแรก 

ปี 2561 

9 เดือนแรก 

ปี 2562 

เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารระบบ

สาธารณูปโภค 

542.9 552.7 1.8% 1,580.9 1,690.2 6.9% 

กาํไรขัน้ตน้ 230.2 216.1 (6.2%) 690.9 746.8 8.1% 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 42.4% 39.1%  43.7% 44.2%  

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการ

ทางบญัชี/1 (%) 

45.6% 42.2%  46.9% 47.2%  

ส่วนแบง่กาํไรจากบริษทัร่วมในธรุกิจ

ไฟฟ้า (รวม) 

543.5 390.2 (28.2%) 1,450.1 1,424.3 (1.8%) 

 – ส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิ

ไฟฟ้าจากการดาํเนินงาน/2 

351.8 380.7 8.2% 1,047.4 1,158.4 10.6% 

 – กาํไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 124.9 9.4 (92.4%) 60.2 265.9 341.6% 

– กาํไร/(ขาดทุน) จากรายการพเิศษ (71.2) - 100.0% (71.2) - 100.0% 

– การปรบัปรุงบญัชเีกีย่วกบัมานตรฐาน

บญัชฉีบบัที ่15 
(137.9)/3 - n.a 

 
(413.7)/3 - n.a 

 
/1 ไมร่วมผลกระทบจากการจดัสรรปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ (Purchase Price Allocation หรอื PPA) 
/2 ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจไฟฟ้าจาการดําเนินงาน = ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจไฟฟ้าหกัผลกระทบจากอตัรา

แลกเปลีย่น กาํไร/(ขาดทุน) จากรายการพเิศษ และมกีารปรบัปรุงใหเ้สมอืนมผีลกระทบจากการใชม้าตรฐานบญัชฉีบบัท ี15 
/3 ปรบัปรุงใหเ้สมอืนมผีลกระทบจากการใชม้าตรฐานบญัชฉีบบัท ี15 เพือ่ประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบกบัผลกาํไรปี 2562 ซึง่มผีลกระทบจาก

การใชม้าตรฐานบญัชฉีบบัที ่15 

รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 

552.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1.8% และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 1,690.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.9% จาก

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเริม่จาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า GNLL2 ตัง้แต่วนัที ่2 

มกราคม 2562 รวมถงึมกีารใชน้ํ้าทีเ่พิม่มากขึน้อย่างต่อเน่ืองจากลกูคา้ปัจจุบนัและลกูคา้ใหม่ 

กาํไรขัน้ต้นจากการขายและให้บริการสาธารณูปโภค สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 

216.1 ลา้นบาท ลดลง 6.2% และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 746.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.1% จากช่วงเวลา

เดยีวกนัของปี 2561 และมอีตัรากาํไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคสาํหรบังวด 3 เดอืนและงวด 9 เดอืน เท่ากบั 

39.1% และ 44.2% ตามลาํดบั โดยกาํไรขัน้ตน้และอตัรากาํไรขัน้ตน้ดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของการปรบัปรุงรายการทาง

บญัชีเรื่องมูลค่ายุติธรรมในการเข้าซื้อกจิการ อย่างไรกต็ามหากพิจารณาถึงรายได้และกําไรขัน้ต้นที่แท้จริงจากการ

ดําเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากําไรขัน้ต้นที่แท้จรงิของรายได้รบัจากการให้บรกิารสาธารณูปโภคอยู่ที ่

42.2% และ 47.2% โดยมสีาเหตุหลกัของการเพิม่ขึน้ของอตัรากําไรขัน้ต้นสาํหรบังวด 9 เดอืน มาจากบรษิทัฯมรีายได้

จากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรรตามทีก่ล่าวมาในขา้งต้นจํานวนมาก เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีก่อน รวมถงึตน้ทุนทีต่ํ่าลงจากการนําน้ําเสยีกลบัมาใชใ้หม่ สง่ผลใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 



 

 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมในธุรกิจไฟฟ้า สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 390.2 ลา้น

บาท ลดลง 28.2% และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 1,424.3 ลา้นบาท ลดลง 1.8% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของ

ปี 2561 อย่างไรกต็ามถา้พจิารณาเฉพาะสว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ในธุรกจิไฟฟ้าจากการดําเนินงาน

จะเพิม่ขึน้ 8.2% และ 10.6% ตามลําดบั โดยมสีาเหตุหลกัจากการเริม่จําหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า GNLL2 

ตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2562 

 

รายได้อ่ืน 

 

3 เดือน 

ไตรมาส 3 ปี 

2561 

3 เดือน 

ไตรมาส 3 ปี 

2562 

เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

9 เดือนแรก 

ปี 2561 

9 เดือนแรก 

ปี 2562 

เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายได้จากเงินปันผลและการบริหาร

จดัการ 

102.4 112.0 9.4% 260.0 312.7 20.3% 

รายไดอ้ื่นๆ 72.2 55.7 (23.0%) 212.3 278.9 31.4% 

รวมรายได้อ่ืน 174.6 167.7 (4.0%) 472.3 591.6 25.3% 

รายได้อ่ืน สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 167.7 ลา้นบาท ลดลง 4.0% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 

2561 และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 591.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 25.3% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 

โดยมสีาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี 

 รายได้เงินปันผลและค่าบริหารจดัการ สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 ปี 2562 เทา่กบั 112.0 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 9.4% และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 312.7 ล้านบาท เพิม่ขึ ้ 20.3% จากช่วงเวลา

เดยีวกนัของปี 2561 ซึง่สอดคลอ้งกบัการเตบิโตของกองทรสัต ์

 รายได้อ่ืนๆ ประกอบดว้ยดอกเบีย้รบั กาํไรจากการขายเงนิลงทุน และรายได้อื่นๆ รวมทัง้หมดสําหรบังวด 3 

เดอืนของไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 55.7 ลา้นบาท ลดลง 49.2% และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 

278.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11.7% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 

การวิเคราะหค่์าใช้จา่ย 

 

3 เดือน 

ไตรมาส 3 ปี 

2561 

3 เดือน 

ไตรมาส 3 ปี 

2562 

เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

9 เดือนแรก 

ปี 2561 

9 เดือนแรก 

ปี 2562 

เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 33.0 76.1 130.4% 148.7 232.3 56.2% 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 314.8 305.2 (3.0%) 897.4 980.2 9.2% 

ตน้ทุนทางการเงนิ 292.8 147.7 (49.6%) 944.1 704.4 (25.4%) 

รวมค่าใช้จ่าย 640.6 529.0 (17.4%) 1,990.2 1,916.9 (3.7%) 

ตน้ทุนทางการเงนิไมร่วมผลกระทบทาง

บญัชี/1 

286.1 253.6 (11.3%) 937.4 810.3 (13.6%) 

/1 ไมร่วมผลกระทบจากการไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนกาํหนด 



 

 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 76.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 130.4% 

และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 232.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 56.2% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 

โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าธรรมเนียมการโอนทีด่นิจากการการโอนทีด่นิมากขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีก่อน 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 305.2 ลา้นบาท ลดลง 3.0% 

จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการชดเชยรายได้ค่าเช่าของ

กองทรสัต์ HREIT อย่างไรกต็ามสาํหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2562 เท่ากบั 980.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.2% 

จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 เน่ืองมาจากการตัง้สํารองผลประโยชน์พนักงานที่เพิม่ขึน้ รวมถึงการการ

เพิม่ขึน้ของจาํนวนบุคคลากรเพิม่รองรบัการขยายตวัของธุรกจิ 

 ต้นทุนทางการเงิน สาํหรบังวด 3 เดอืนของไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 147.7 ลา้นบาท ลดลง 49.6% และ

สาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 704.4 ลา้นบาท ลดลง 25.4% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 ซึง่

เป็นผลจากการปรบัปรุงรายการทางบญัชจีากการไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนกําหนด และการลดลงอย่างต่อเน่ืองของ

อตัราตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ฐานะทางการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2562 มดีงัต่อไปน้ี 

สินทรพัย ์

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้หมด 80,381.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,036.6 ลา้นบาท จาก 

78,344.9 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมรีายการสาํคญัดงัน้ี  

1. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย จํานวน 3,059.5 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของมูลค่ากองทรสัต์

ตามราคาตลาด 

2. การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายจํานวน(สุทธ)ิ 1,151.9 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากในระหว่างปี 2562 

บรษิทัฯ มกีารจดัประเภทสนิทรพัยท์ีจ่ะขายใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART และกองทรสัต ์HREIT 

3. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนระยะยาวอื่น(สุทธ)ิ จํานวน 78.1 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ของ

การลงทุนในบรษิทัหน่ึง 

4. การลดลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จํานวน 824.8 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่15 (TFRS 15) ทีส่ง่ผลกระทบต่อโรงไฟฟ้า Gheco-One 

5. การลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราวจาํนวน 681.1 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ ไดม้กีารขายหน่วยลงทุน ซึง่เป็น

การบรหิารสภาพคล่องของบรษิทัฯ 

6. การลดลงของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน(สุทธ)ิ จํานวน 575.6 ล้านบาท เน่ืองจากการจดัประเภทโรงงานและ

คลงัสนิคา้สาํเรจ็รปูทีจ่ะขายใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART และ HREIT รวมถงึมผีลกระทบจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าย

เขา้กอง WHABT ทีก่ล่าวไวข้า้งต้น อย่างไรกต็ามในระหว่างงวด บรษิทัฯ ไดม้กีารสรา้งอาคารคลงัสนิคา้และอาคาร

โรงงานเพิม่เตมิเช่นกนั 

7. การลดลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั จํานวน 118.9 ลา้นบาท เน่ืองจากมกีารคนืกูแ้ก่

บรษิทัร่วมแห่งหน่ึง 
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หน้ีสิน 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจํานวน 46,718.7 ลา้นบาท ลดลง 612.2 ลา้นบาท จาก 47,330.9 ลา้น

บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 นอกจากน้ีหากพจิารณาเฉพาะหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของบรษิทัฯ มจีํานวน 37,687.9 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,304.4 ลา้นบาท จาก 36,380.5 ลา้นบาท โดยมรีายการสาํคญัดงัน้ี 

1. การเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจํานวน 2,076.1 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากในระหว่างงวด 

บรษิทัฯมกีารชําระคนืตัว๋แลกเงนิและสญัญาใชเ้งนิรวมกนัเป็นจํานวน 3,520.0 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามบรษิทัฯไดม้ี

การออกตัว๋แลกเงนิและสญัญาใชเ้งนิรวมกนัเป็นจาํนวน 5,600.0 ลา้นบาท 

2. การเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีจาํนวน 593.6 ลา้นบาท 

3. การลดลงของรายไดร้อตดับญัช ี จํานวน 2,188.0 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการกลบัรายการรายไดร้อการตดั

บญัช ีเน่ืองมาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กอง WHABT ทีก่ล่าวในขา้งตน้ 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้รวมจํานวน 33,662.9 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จํานวน 2,648.8 ลา้น

บาท จาก 31,014.1 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยการเปลี่ยนแปลงหลกัมาจากการใช้สทิธแิปลงสภาพ

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิWHA-W1 รวมถงึการเพิม่ขึน้ของราคาตลาดของกองทรสัต ์

     

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

 
 ส้ินปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2562 

อตัราสว่นกาํไรขัน้ตน้ (%) 44.3% 45.2% 

อตัราสว่นกาํไรสทุธ ิ(%) 25.0% 25.4% 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  1.5   1.4  

อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธต่ิอสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  1.2   1.1  

 
  

 

 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 (นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์)     

 ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ      


	ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2562 และงวด 9 เดือนแรกปี 2562

