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  28 กุมภาพนัธ ์2563 

 

เรื่อง ชีแ้จงผลการดาํเนินงานสาํหรบังบการเงนิสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

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

และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สาํหรบัปี 2562 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีผ่่านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชแีลว้นัน้ บรษิทัฯขอชีแ้จงผลการดาํเนินงานในรายละเอยีดงัต่อไปน้ี 

สาํหรบัปี 2562 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ เท่ากบั 3,229.3 เพ่ิมขึน้ 11.1% จากปี 2561 โดยเป็นการเติบโตของกาํไรสุทธิ

จากการดาํเนินงานปกติ (Normalized Net Income) 21.1% เทียบกบัปี 2561 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2562 

งบการเงินรวม 
ปี 2561 ปี 2562 

เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดร้วม/1 11,622.2 13,385.8 15.2% 

ตน้ทุนรวม 4,631.8 6,400.8 38.2% 

กาํไรขัน้ตน้รวม/2 6,232.8 6,007.9 (3.6%) 

กาํไรสทุธ ิ 2,906.8 3,229.3 11.1% 

รายได้รวมจากการดาํเนินงาน/3(Normalized Total Revenue) 10,882.7* 13,058.7 20.0% 

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน/4   (Normalized Net Income) 2,422.8* 2,932.9 21.1% 
/1 รวมรายไดอ้ืน่ๆ และส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 
/2 กาํไรขัน้ตน้รวมส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ ไมร่วมรายไดอ้ืน่ 
/3 รายไดร้วมจากการดาํเนนิงาน = รายไดร้วมหกัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น และกาํไร/(ขาดทุน) จากรายการพเิศษ 
/4 กาํไรสุทธจิากการดาํเนินงาน = กาํไรสุทธหิกัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น และกาํไร/(ขาดทุน) จากรายการพเิศษ 

*  ปรบัปรุงใหเ้สมอืนมผีลกระทบจากการใชม้าตรฐานบญัชฉีบบัท ี15 เพือ่ประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบกบัผลกําไรปี 2562 ซึง่มผีลกระทบจาก

การใชม้าตรฐานบญัชฉีบบัที ่15 

ประเดน็สาํคญั 

• รายไดร้วม เท่ากบั 13,385.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 15.2% เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ขณะทีร่ายไดร้วม

จากการดาํเนินงาน (Normalized Total Revenue) เพิม่ขึน้ 20.0%  

• รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารคลงัสนิคา้ ศูนยก์ระจายสนิค้า และโรงงาน เท่ากบั 1,001.3 ลา้นบาท ลดลง 9.2% 

จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 ถ้าไม่รวมผลกระทบจาก WHABT รายไดค่้าเช่าและบรกิารจะเพิม่ขึน้ 5.8% 

สาํหรบัปี 2562 สาเหตุหลกัมาการเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองของอตัราการเช่าพืน้ทีข่องสนิทรพัยป์ระเภทโรงงานและ

คลงัสนิคา้สาํเรจ็รปู 

• รายไดแ้ละส่วนแบ่งกําไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน เท่ากบั 3,891.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 12.2% 

จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากบรษิทัฯ ไดม้กีารรบัรูร้ายไดจ้ากการกลบัรายการรายได้

รอตดับญัชสีาํหรบัทรพัยส์นิทีข่ายเขา้กอง WHABT 
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• รายได้จากการขายที่ดนิในนิคมอุตสาหกรรมเท่ากบั 3,505.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 64.9% เทยีบกบัช่วงเวลา

เดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากยอดโอนทีด่นิทีม่ากขึน้ 

• รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารสาธารณูปโภค เท่ากบั 2,258.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.8% จากช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากปรมิาณการจาํหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ 4.0% 

• สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิไฟฟ้า เท่ากบั 1,778.7 ลา้นบาท ลดลง 13.1% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 

2561 อย่างไรกต็ามถ้าพจิารณาเฉพาะส่วนแบ่งกําไรจากบรษิัทร่วมและกจิการร่วมค้าในธุรกจิไฟฟ้าจากการ

ดาํเนินงานจะลดลง 4.6% โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของสว่นแบ่งกาํไรจากโรงไฟฟ้า Gheco-One  

• ต้นทุนทางการเงนิลดลง 16.4% หรอื 193.0 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลจากการปรบัปรุงรายการทางบญัชจีากการไถ่

ถอนหุน้กูค้นืก่อนกาํหนด และการลดลงอย่างต่อเน่ืองของอตัราตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ 

• ทัง้น้ีกาํไรสทุธแิละกาํไรสทุธจิากการดาํเนินงานสาํหรบังวดปี 2562 เท่ากบั 3,229.3 ลา้นบาท และ 2,932.9 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้ 11.1% และ 21.1% 

 

ผลการดาํเนินงานรายธรุกิจ 

ธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์(Rental Properties Business) 

 

ปี 2561 ปี 2562 
เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 1,102.2 1,001.3 (9.2%) 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากการดาํเนินงาน/1 898.6 950.7 5.8% 

กาํไรขัน้ตน้ 562.7 589.7 4.8% 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 51.1% 58.9%  

อตัรากาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัชี/2 (%) 51.6% 59.1%  

รายได้และส่วนแบ่งกาํไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 3,469.4 3,891.2 12.2% 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 3,005.6 3,651.3 21.5% 

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 463.9 239.8 (48.3%) 

กาํไรขัน้ตน้ 1,225.3 724.6 (40.9%) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 40.8% 19.8%  

อตัรากาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัชี/2 (%) 51.4% 19.8%  
/1 ไมร่วมรายไดค้่าเช่าจาก WHABT 
/2 ไมร่วมผลกระทบจากการจดัสรรปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ (Purchase Price Allocation หรอื PPA) 

1. ค่าเช่าและค่าบริการ 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า และโรงงาน สาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 1,001.3 ลา้น

บาท ลดลง 9.2% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการเปลีย่นแปลงการรบัรูร้ายไดข้อง

อาคารสาํนักงาน ถ้าไม่รวมผลกระทบดงักล่าวรายไดค่้าเช่าและบรกิารจะเพิม่ขึน้ 5.8% สาํหรบัปี 2562 สาเหตุ

หลกัมาการเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองของอตัราการเช่าพืน้ทีข่องสนิทรพัยป์ระเภทโรงงานและคลงัสนิคา้สาํเรจ็รปู 

 กาํไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า และโรงงาน สาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 

589.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4.8% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 จากรายไดค่้าเช่าและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ในขา้งต้น 
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และมอีตัรากําไรขัน้ต้น เท่ากบั 58.9% โดยทีอ่ตัรากําไรขัน้ต้นทีป่รบัตวัขึน้เกดิจากการเพิม่ขึน้ของอตัราการเช่า

พืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 

2. การขายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 รายได้และส่วนแบ่งกาํไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน เท่ากบั 3,891.2 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 

12.2% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากบรษิทัฯ ไดม้กีารรบัรูร้ายไดจ้ากการกลบัรายการ

รายไดร้อตดับญัชสีาํหรบัทรพัยส์นิทีข่ายเขา้กอง WHABT จํานวน 2,100.8 ลา้นบาทในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2562 

สาํหรบัอตัรากําไรขัน้ต้นอยู่ที ่19.8% แต่ถ้าพจิารณาเฉพาะอตัรากําไรขัน้ต้นสําหรบัการขายสนิทรพัย์เขา้กองท

รตัส ์WHART จะอยู่ที ่39.0% 

 

ธรุกิจนิคมอตุสาหกรรม  

(Industrial Development Business) 

 

ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 2,124.9 3,505.0 64.9% 

กาํไรขัน้ตน้ 1,066.4 1,777.2 66.7% 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 50.2% 50.7%  

อตัรากาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัชี/1 (%) 60.2% 55.3%  
/1 ไมร่วมผลกระทบจากการจดัสรรปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ (Purchase Price Allocation หรอื PPA) 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์สาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 3,505.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 64.9% จากช่วงเวลา

เดยีวกนัของปี 2561 โดยกําไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ สาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 1,777.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

66.7%จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 เน่ืองมาจากรายได้ทีร่บัรูม้ากขึน้ตามยอดโอนทีด่นิทีม่ากขึน้ โดยมอีตัรากําไร

ขัน้ต้นสําหรบัปี 2662 เท่ากบั 50.7% ทัง้น้ีกําไรขัน้ต้นและอตัรากําไรขัน้ต้นดงักล่าวได้สะท้อนถึงผลของการปรบัปรุง

รายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุติธรรมในการเขา้ซื้อกจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึกําไรขัน้ต้นทีแ่ท้จรงิจากการ

ดาํเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากําไรขัน้ต้นที่แท้จรงิของรายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวอยู่ที ่

55.3% 
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ธรุกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า (Utilities & Power Business) 

 

ปี 2561 ปี 2562 
เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารสาธารณูปโภค 2,095.1 2,258.7 7.8% 

กาํไรขัน้ตน้ 895.2 954.8 6.7% 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 42.7% 42.3%  

อตัรากาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัชี/1 (%) 46.0% 45.3%  

สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิสาธารณูปโภค n.a. (13.5) n.a. 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัรว่มในธรุกิจไฟฟ้า (รวม)  2,046.4   1,778.7   (13.1%) 

 – สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิไฟฟ้าจากการดาํเนินงาน/2  1,510.6   1,441.2   (4.6%) 

 – กาํไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  55.4  337.5  509.3%  

– กาํไร/(ขาดทุน) จากรายการพเิศษ  (71.2) 0.0  (100.0%) 

– การปรบัปรุงบญัชเีกีย่วกบัมานตรฐานบญัชฉีบบัที ่15  2,046.4   1,778.7   (13.1%) 
/1 ไมร่วมผลกระทบจากการจดัสรรปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ (Purchase Price Allocation หรอื PPA) 
/2 ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจไฟฟ้าจาการดําเนินงาน = ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจไฟฟ้าหกัผลกระทบจากอตัรา

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

การใชม้าตรฐานบญัชฉีบบัที ่15 

รายได้จากการขายและให้บริการสาธารณูปโภค สาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 2,258.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.8% 

จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 เน่ืองจากปรมิาณการขาย โดยเฉพาะน้ําเพื่ออุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ 4% ซึง่มผีลมาจาก

การใช้น้ําทีเ่พิม่มากขึน้อย่างต่อเน่ืองของลูกคา้ปัจจุบนัและลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะลูกคา้ธุรกจิโรงไฟฟ้า GNLL2 ที่เริม่

ดาํเนินการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นไตรมาส 1 ปี 2562 

กาํไรขัน้ต้นจากการขายและให้บริการสาธารณูปโภค สาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 954.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.7% 

จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 และมอีตัรากาํไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคสาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 42.3% 

โดยกาํไรขัน้ตน้และอตัรากาํไรขัน้ตน้ดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของการปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุตธิรรมในการ

เขา้ซือ้กจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึรายไดแ้ละกาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการดาํเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ี

อตัรากาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิของรายไดร้บัจากการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคอยู่ที ่45.3%  

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมในธุรกิจสาธารณูปโภค สาํหรบัปี 2562 เท่ากบั (13.5) ลา้นบาท สาเหตุหลกั

จากการรบัรูส้ว่นแบ่งขาดทุนจาก SDWTP (เริม่รบัรูต้ ัง้แต่เดอืน พ.ย. 2562) จํานวน (14.3) ลา้นบาท ทัง้น้ี SDWTP เริม่

การดําเนินการเชงิพาณิชยใ์นช่วงต้นปี 2562 โดยมกีําลงัการผลติ (เฟส 1A) 150,000 ลบ.ม.ต่อวนั และกําลงัการผลติ

เพิม่เติมอกี 150,000 ลบ.ม.ต่อวนั (เฟส 1B) พร้อมดําเนินการตัง้แต่ช่วงเดอืน พ.ย. 2562 โดย แม้ว่า SDWTP จะมี

ยอดขายเฉลีย่กว่า 80% ของกาํลงัการผลติเฟส 1A ในช่วงเดอืน พย. -ธ. ค. กต็าม แต่มกีารเริม่ตดัค่าเสื่อมราคาของเฟส 

1B เพิม่เตมิแลว้ ทาํใหเ้กดิผลขาดทุนในช่วงเดอืน พ.ย. - ธ. ค. ขา้งตน้ 
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ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมในธุรกิจไฟฟ้า สาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 1,778.7 ลา้นบาท ลดลง 13.1% จาก

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 อย่างไรกต็ามถ้าพจิารณาเฉพาะส่วนแบ่งกําไรจากบรษิัทร่วมและกจิการร่วมคา้ในธุรกจิ

ไฟฟ้าจากการดาํเนินงานจะลดลง 4.6% โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของสว่นแบ่งกาํไรจากโรงไฟฟ้า Gheco-One  

 

รายได้อ่ืน 

 

ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % 

รายได้จากเงินปันผลและการบริหารจดัการ 399.6 540.7 35.3% 

รายไดอ้ื่นๆ 309.0 436.4 41.2% 

รวมรายได้อ่ืน 708.6 977.1 37.9% 

รายได้อ่ืน สําหรบัปี 2562 เท่ากบั 977.1 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 37.9% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 จากช่วงเวลา

เดยีวกนัของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี 

 รายได้เงินปันผลและค่าบริหารจดัการ สําหรบัปี 2562 เท่ากบั 540.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 35.3% จาก

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 สาเหตุหลกัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของเงนิปันผลจากกองทรสัต์ HREIT รวมถงึค่า

บรหิารจดัการกองทรสัตท์ีเ่พิม่ขึน้ตามการเตบิโตของกองทรสัต ์

 รายได้อ่ืนๆ สาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 436.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 41.2% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุ

หลกัมาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการปรบัโครงสรา้งสญัญาเช่ากบัลกูคา้รายหน่ึง 

 

การวิเคราะหค่์าใช้จา่ย 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย สาํหรบัปี 2562 เทา่กบั 325.6 ลา้นบาท ซึง่คา่ใชจ้่ายในสว่นนี้เป็นคา่ใชจ้่ายทีผ่นัแปร

ตามรายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ โดยในปี 2562 บรษิทัฯมคี่าใช้จ่ายในการขายคดิเป็นสดัส่วน 

9.3% ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่ลดลงจาก 10.9% ในปี 2561 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 1,398.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.5% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 

2561 สาเหตุหลักมาจากการตัง้สํารองผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการการเพิ่มขึ้นของจํานวน

บุคคลากรเพิม่รองรบัการขยายตวัของธุรกจิ 

 ต้นทุนทางการเงิน สาํหรบัปี 2562 เทา่กบั 986.4 ลา้นบาท ลดลง 16.4% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2561 

ซึง่เป็นผลจากการปรบัปรุงรายการทางบญัชจีากการไถ่ถอนหุ้นกู้คนืก่อนกําหนด และการลดลงอย่างต่อเน่ือง

ของอตัราตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ 
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ฐานะทางการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2562 มดีงัต่อไปน้ี 

สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้หมด 82,263.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,918.9 ลา้นบาท จาก 78,344.9 

ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมรีายการสาํคญัดงัน้ี  

1. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย จํานวน 3,105.7 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของมูลค่ากองทรสัต์

ตามราคาตลาด 

2. การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จํานวน 1,159.4 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากมาตรฐานบญัชฉีบบัที ่15 (TFRS 

15) ทีส่ง่ผลกระทบต่อโรงไฟฟ้า Gheco-One 

3. การเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(สุทธ)ิ จํานวน 723.6 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากการขยายตวัของธุรกิจ

พลงังานจากแสงอาทติย ์

4. การลดลงของเงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราว จํานวน 1,050.7 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกดิจาก

บรษิทัฯมค่ีาใชจ้่ายการลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ ตามการขยายตวัทางธุรกจิบรษิทัฯ 

5. การลดลงของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย(์สุทธ)ิ จํานวน 575.9 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการโอนทีด่นิ

จํานวนมากในปี 2562 ที่กล่าวไวข้า้งต้น อย่างไรกต็ามในระหว่างงวด บรษิัทฯ ไดม้กีารพฒันานิคมอุตสาหกรรม

เพิม่เตมิเช่นกนั 

6. การลดลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั จาํนวน 571.1 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกดิจากการ

ไดร้บัคนืเงนิกูแ้ก่บรษิทัร่วมแห่งหน่ึง 
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หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจํานวน 49,163.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,832.4 ล้านบาท จาก 47,330.9 

ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยบรษิทัฯมหีน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ มจีาํนวน 39,224.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,843.8 

ลา้นบาท จาก 36,380.5 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม บรษิทัฯมอีตัราต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ทีล่ดลง 0.47% (ลดลงจาก 

3.88% ในปี 2561 เป็น 3.41% ในปี 2562) 

ในระหว่างปี 2562 บรษิทัฯมกีารใชเ้งนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้จํานวน 4,293.9 ลา้นบาท 

และมกีารลดลงของหุ้นกู้(สุทธ)ิ จํานวน 1,450.1 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯมหีน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยเพิม่ขึ้นจํานวน 

2,843.8 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการทีบ่รษิทัฯไดนํ้าเงนิไปลงทุนในโครงการหน่ึงของบรษิทั ทีส่ามารถรบัรูผ้ลการ

ดาํเนินงานของโครงการดงักล่าวไดท้นัท ี

สาํหรบัการลดลงของรายไดร้อตดับญัช ีจาํนวน 2,033.4 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการกลบัรายการรายไดร้อการตดั

บญัช ีเน่ืองมาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กอง WHABT ทีก่ล่าวในขา้งตน้ 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้รวมจํานวน 33,100.6 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จํานวน 2,086.5 ลา้น

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

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิWHA-W1 รวมถงึการเพิม่ขึน้ของราคาตลาดของกองทรสัต ์

     

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

 
 ส้ินปี 2561 ส้ินปี 2562 

อตัราสว่นกาํไรขัน้ตน้ (%) 44.3% 38.8% 

อตัราสว่นกาํไรสทุธ ิ(%) 25.0% 24.4% 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  1.53  1.49 

อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธต่ิอสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  1.17  1.19 
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จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 (นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์)     

 ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ      


	ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562

