
 

 

 15 พฤษภาคม 2563 

 

เรื่อง ชีแ้จงผลการดาํเนินงานสาํหรบังบการเงนิสิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

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

และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 สิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ทีผ่่านการ

สอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้นัน้ บรษิทัฯ ขอชีแ้จงผลการดาํเนินงานในรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกาํไร และกาํไรสุทธิทัง้ส้ิน 1,277.8 ล้านบาท และ 

99.3 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยหากพิจารณาจากการดาํเนินงานปกติ บริษทัฯ จะมีรายได้รวมและส่วนแบ่งกาํไร 

และกาํไรสุทธิทัง้ส้ิน 1,399.5 ล้านบาท และ 196.5 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 

งบการเงินรวม 

ไตรมาส 1      

ปี 2562 

ไตรมาส 1      

ปี 2563 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดร้วมและสว่นแบ่งกําไร 3,803.0 1,277.8 (66.4%) 

ตน้ทุนรวม 2,614.2 546.4 (79.1%) 

กําไรขัน้ตน้และสว่นแบ่งกําไร 1,074.0 385.7 (64.1%) 

กําไรสทุธ ิ 406.6 99.3 (75.6%) 

รายได้รวมและส่วนแบ่งกาํไรจากการดาํเนินงาน/1 

(Normalized Total Revenue) 

3,598.1 1,399.5 (61.1%) 

กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน/2  

 (Normalized Net Income) 

285.0 196.5 (31.1%) 

รายได้รวมและส่วนแบ่งกาํไรจากการดาํเนินงาน 

ไม่รวม Deferred Revenue Item/3 

(Normalized Total Revenue excluding Deferred Revenue Item) 

1,497.5 1,399.5 (6.5%) 

กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน 

ไม่รวม Deferred Revenue Item/3 

(Normalized Net Income excluding Deferred Revenue Item) 

155.8 196.5 26.1% 

/1 รายไดร้วมจากการดาํเนนิงาน = รายไดร้วมไมร่วมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น และกาํไร/(ขาดทุน) จากรายการพเิศษ 
/2 กาํไรสุทธจิากการดาํเนินงาน = กาํไรสุทธไิมร่วมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น และกาํไร/(ขาดทุน) จากรายการพเิศษ 
/3 Deferred Revenue Item = รายการรบัรูร้ายได้รอตดับญัชจีากการขายสนิทรพัย์เขา้กองทรสัต์ WHABT ซึง่เกดิขึ้นในปี 2558 แต่ตาม

มาตรฐานบญัชฉีบบัที ่15 (TFRS 15) ตอ้งมาบนัทกึในไตรมาส 1 ปี 2562 

ประเดน็สาํคญั 

• รายได้รวมและส่วนแบ่งกําไร และกําไรสุทธ ิเท่ากบั 1,277.8 ล้านบาทและ 99.3 ล้านบาท ตามลําดบั 

ประกอบด้วย ผลประกอบการปกติและผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนที่ยงัไม่

เกดิขึน้ (Unrealized Loss) หากพจิารณาผลประกอบการปกตเิพยีงอย่างเดยีว บรษิทัฯ มรีายไดร้วมและส่วน



 

 

แบ่งกําไรจากการดําเนินงาน และกําไรสุทธจิากการดําเนินงาน เท่ากบั 1,399.5 ลา้นบาทและ 196.5 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

• หากเทยีบกบัผลประกอบการปกติในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่มกีารรวม Deferred Revenue Item ที่

เกดิขึน้ในปี 2558 บรษิทัมกีารลดลงของผลกําไรปกต ิเท่ากบั 31.1% หากไม่รวมรายการดงักล่าวซึง่ไม่ใช่เป็น

รายการทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2562 กาํไรปกตขิองบรษิทัเตบิโต 26.1% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

• รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารจากการดาํเนินงาน (Normalized Rental Revenue) เพิม่ขึน้ 26.9% เป็น 285.9 ลา้น

บาท จากการใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ในสว่นของธุรกจิโลจสิตกิส ์และในนิคมอุตสาหกรรม 

• บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรม เท่ากบั 245.3 ลา้นบาท ลดลง 41.8% สาเหตุหลกัเกดิ

จากการจาํกดัในการเดนิทางระหว่างประเทศ จากสถานการณ์โควดิ 19 (“COVID-19”) สง่ผลใหล้กูคา้ไม่สามารถ

เดนิทางมาดําเนินการโอนทีด่นิได ้แต่กลุ่มลูกค้ายงัคงแสดงความสนใจเขา้มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 

ของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง และโดยเฉพาะมกีระแสทีจ่ะยา้ยการลงทนุออกจากประเทศจนีของกลุ่มนักลงทุนชาว

จนี ญี่ปุ่ น และอเมรกิา ออกมายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มากขึน้ และประเทศไทยยงัมีศกัยภาพและความ

แขง็แกร่งในฐานะศูนย์กลางการผลติของภูมภิาค และจุดแขง็ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมของดบับลวิเอชเอฯ 

สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศไดเ้ป็นอย่างด ี

• รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภค ลดลง 4.5% เป็น 534.0 ลา้นบาท เน่ืองจากรายไดจ้าก

ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรรลดลง หากไม่รวมรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิ

กว่าทีจ่ดัสรรดงักล่าว รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภคลดลง 2.5% เป็นผลมาจากปรมิาณ

การขายและบรกิารน้ําทีล่ดลงประมาณ 5.0% จากภาครฐัขอความร่วมมอืจากผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

ใหล้ดการใชน้ํ้าลง 10.0%  

• สว่นแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมในธรุกจิไฟฟ้าจากการดาํเนินงาน (Normalized Share of Profit from Investments 

in Power Associates) เพิม่ขึน้ 55.9% เป็น 244.5 ลา้นบาท โดยการเพิม่ขึน้ของกําไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิ

ไฟฟ้าจากการดําเนินงาน (Normalized Share of Profit from Investments in Power Associates) เป็นผลมา

จากการเตบิโตอย่างต่อเน่ืองของจาํนวนเมกะวตัต์ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Equity MW) ทัง้ในส่วนของโรงไฟฟ้า 

SPP ทีม่ยีอดขายลูกคา้อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ 5% จากโรงไฟฟ้า GNLL และ GNLL2 รวมถงึโรงไฟฟ้าจากขยะ

อุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าโซล่ารฟูทอ็ป (Solar Rooftop) นอกจากน้ีในไตรมาส 1 ปี 2563 โรงไฟฟ้า Gheco-1 

ไม่มกีารหยุดซ่อมบาํรุงตามแผน เมื่อเทยีบกบัปีก่อนทีม่กีารหยุดซ่อมบาํรุงตามแผนจาํนวน 39 วนั 

• ตน้ทุนทางการเงนิ ลดลง 8.2% เป็น 255.3 ลา้นบาท จากอตัราตน้ทุนทางการเงนิทีล่ดลง จากการทีบ่รษิทัฯ 

ทยอยออกหุน้กูท้ีม่ตีน้ทุนทีต่ํ่ากว่าในระหว่างปี 2562 รวมถงึการไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนกาํหนดในช่วงไตรมาส 1 ปี 

2563 ดว้ยเครื่องมอืทางการเงนิทีม่ตีน้ทุนทีต่ํ่ากวา่ 

• บรษิทัฯ มกีาํไรสุทธแิละกําไรสทุธจิากการดําเนินงาน (Normalized Net Income) เท่ากบั 99.3 ลา้นบาท และ 

196.5 ลา้นบาท ลดลง 75.6% และ 31.1% ตามลําดบั หากไม่รวมกาํไรจากการรบัรูร้ายไดร้อตดับญัชสีาํหรบั

ทรพัยส์นิทีข่ายเขา้กอง WHABT ซึง่เป็นรายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด กาํไรสุทธจิากการดําเนินงาน ในไตรมาส 1 ปี 

2563 จะเพิม่ขึน้ 26.1% เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการดาํเนินงานรายธรุกิจ 

รายได้จากธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์(Rental Properties Business) 

 

 

ไตรมาส 1 ปี 

2562 

ไตรมาส 1 ปี 

2563 

เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

 ล้านบาท ล้านบาท % 

1.  การให้เช่าและการให้บริการ    

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 275.9 285.9 3.6% 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากการดาํเนินงาน/1 

(Normalized Rental Revenue) 

225.3 285.9 26.9% 

 กําไรขัน้ตน้ 149.7 198.4 32.5% 

 อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 54.3% 69.4%  

 อตัรากําไรขัน้ต้นทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัชี/2 (%) 54.4% 69.6%  

2.  การขายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน    

 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 2,100.6 - (100.0%) 

 กําไรขัน้ตน้ 161.5 - (100.0%) 

 อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 7.7% n.a.  
/1 ไมร่วมรายไดค้่าเช่าจาก WHABT 
/2 ไมร่วมผลกระทบจากการจดัสรรปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ (Purchase Price Allocation หรอื PPA) 

1. การให้เช่าและการให้บริการ 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า โรงงาน และระบบโครงสรา้ง สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 

2563 เท่ากบั 285.9 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 3.6% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2562 โดยรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร

จากการดาํเนินงาน (Normalized Rental Revenue) เพิม่ขึน้ 26.9% จากการใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ในสว่น

ของธุรกจิโลจสิตกิส ์และในนิคมอุตสาหกรรม  

 กาํไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า โรงงาน และระบบโครงสร้าง สาํหรบั

ไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 198.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 32.5% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2562 จากการเพิม่ขึน้

ของพืน้ทีเ่ช่าทีก่ล่าวไวใ้นขา้งต้น และมอีตัรากําไรขัน้ต้น 69.4% สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 โดยกําไรขัน้ต้นและ

อตัรากําไรขัน้ต้นดงักล่าวได้สะท้อนถึงผลของการปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุติธรรมในการเข้าซื้อ

กจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึรายได้และกําไรขัน้ต้นที่แท้จรงิจากการดําเนินงานก่อนปรบัรายการทาง

บญัช ีอตัรากําไรขัน้ต้นทีแ่ทจ้รงิจากการใหเ้ช่าและบรกิารคลงัสนิคา้จะอยู่ที ่69.6% เพิม่ขึน้จาก 54.4% ในช่วง

เวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของอตัราการเช่าพืน้ที ่

2. การขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิัทฯ ไม่มกีารรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน เทยีบกบั

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ที่บรษิัทฯ ไดม้กีารรบัรูร้ายได้จากรายได้รอตดับญัชสีําหรบัทรพัย์สนิที่ขายเขา้กอง 

WHABT (Deferred Revenue Item) จํานวน 2,100.6 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการปกตทิีไ่ม่ใช่กระแสเงนิสด โดย 

WHABT เป็นรายการทีเ่กดิในปี 2558 ทีม่กีารรบัรู ้ในไตรมาส 1 ปี 2562 

 

 



 

 

รายได้จากธรุกิจนิคมอตุสาหกรรม (Industrial Development Business) 

 

ไตรมาส 1         

 ปี 2562 

ไตรมาส 1      

ปี 2563 
เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายที่ดนิ 421.2 245.3 (41.8%) 

กําไรขัน้ตน้ 186.8 131.0 (29.9%) 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 44.4% 53.4%  

อตัรากําไรขัน้ต้นทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัชี/1 (%) 42.4% 54.3%  
/1 ไมร่วมผลกระทบจากการจดัสรรปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ (Purchase Price Allocation หรอื PPA) 

รายได้จากการขายท่ีดิน สําหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 245.3 ล้านบาท ลดลง 41.8% จากช่วงเวลา

เดยีวกนัของปี 2562 สาเหตุหลกัเกดิจากการจํากดัในการเดนิทางระหว่างประเทศ จากสถานการณ์โควดิ 19 ส่งผลให้

ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางมาดําเนินการโอนทีด่นิได ้ทัง้น้ีไม่มลีูกคา้รายใดยกเลกิสญัญา และลูกคา้ยงัคงแสดงความสนใจ

เขา้มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง และโดยเฉพาะมกีระแสที่จะยา้ยการลงทุนออกจาก

ประเทศจนีของกลุ่มนกัลงทุนชาวจนี ญีปุ่่ น และอเมรกิา ออกมายงัเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้มากขึน้ และประเทศไทยยงัมี

ศกัยภาพและความแขง็แกร่งในฐานะศูนย์กลางการผลติของภูมภิาค และจุดแขง็ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมของดบับลวิ

เอชเอฯ สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศไดเ้ป็นอย่างด ี

กาํไรขัน้ต้นจากการขายท่ีดิน สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 ยงัคงอตัรากําไรขัน้ต้นในระดบัสงู เท่ากบั 53.4% 

ทัง้น้ีกาํไรขัน้ตน้และอตัรากาํไรขัน้ตน้ดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของการปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมลูค่ายุตธิรรมในการ

เขา้ซือ้กจิการ ซึง่หากพจิารณาถงึกําไรขัน้ต้นทีแ่ทจ้รงิจากการดําเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากําไรขัน้ต้นที่

แทจ้รงิของรายไดจ้ากการขายทีด่นิดงักล่าวอยู่ที ่54.3% เพิม่ขึน้จาก 42.4% ของช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2562 

รายได้จากธรุกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า (Utilities & Power Business) 

 

ไตรมาส 1  

ปี 2562 

ไตรมาส 1  

ปี 2563 

เพ่ิมขึน้/

(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารสาธารณูปโภค 559.2 534.0 (4.5%) 

กําไรขัน้ตน้ 249.5 197.0 (21.0%) 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 44.6% 36.9%  

อตัรากําไรขัน้ต้นทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัชี/1 (%) 47.6% 40.1%  

สว่นแบ่งกําไรจากบรษิทัรว่มในธรุกจิสาธารณูปโภค - (28.7) n.a. 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมในธรุกิจไฟฟ้า (รวม) 311.1 (114.7) (136.9%) 

 – สว่นแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมในธรุกจิไฟฟ้าจากการดาํเนินงาน/2 

   (Normalized Share of Profit from Investments in Power Associates) 

156.9 244.5 55.9% 

 – กําไร/(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 94.2 (359.2) (481.2%) 

– กําไร/(ขาดทุน) จากรายการพเิศษ 60.0 - (100.0%) 
/1 ไมร่วมผลกระทบจากการจดัสรรปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ (Purchase Price Allocation หรอื PPA) 
/2 ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจไฟฟ้าจาการดําเนินงาน = ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจไฟฟ้าหกัผลกระทบจากอตัรา

แลกเปลีย่น และกาํไร/(ขาดทุน)จากรายการพเิศษ 



 

 

รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 534.0 ลา้นบาท 

ลดลง 4.5% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2562 เน่ืองจากรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรรลดลง 

เน่ืองจาก หากไม่รวมรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรรดงักล่าว รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร

ระบบสาธารณูปโภคลดลง 2.5% เป็นผลมาจากปรมิาณการขายและบรกิารน้ําทีล่ดลงประมาณ 5.0% จากภาครฐัขอความ

ร่วมมอืจากผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมใหล้ดการใชน้ํ้าลง 10.0% 

กาํไรขัน้ต้นจากการขายและให้บริการสาธารณูปโภค สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 36.9% โดยกําไร

ขัน้ต้นและอตัรากําไรขัน้ต้นดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของการปรบัปรุงรายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุตธิรรมในการเขา้ซื้อ

กจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึรายไดแ้ละกาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิจากการดาํเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรา

กาํไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิของรายไดร้บัจากการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคอยู่ที ่40.1% ลดลงจาก 47.6% ในช่วงเวลาเดยีวกนัของ

ปีก่อน เน่ืองจากการลดลงของรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรร และการเพิม่ขึน้ของต้นทุนขาย

และการบรกิารในช่วงสถานการณ์ภยัแลง้ รวมถงึค่าเสือ่มราคาทีเ่พิม่ขึน้ของจาการลงทุนในโครงการใหม ่

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมในธุรกิจสาธารณูปโภค สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั (28.7) ลา้นบาท 

สาเหตุหลกัจากการรบัรูส้ว่นแบ่งขาดทุนจาก SDWTP ซึง่เป็นผลมาจากการขยายปรมิาณการขายน้ําและการต่อขยายท่อ

สง่น้ําทีล่่าชา้กว่าทีค่าดการณ์ไว ้เน่ืองจากมาตรการการควบคุมสถานการณ์โควดิ 19 ของประเทศเวยีดนาม 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจไฟฟ้าจากการดาํเนินงาน (Normalized Share of Profit from 

Investments in Power Associates) สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 244.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 55.9% เทยีบกบั

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน หากรวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนจํานวน (359.2) ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผล

ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้ (Unrealized Loss) ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิไฟฟ้าจะเท่ากบั (114.7) ลา้นบาท โดย

การเพิม่ขึน้ของกาํไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิไฟฟ้าจากการดาํเนินงาน (Normalized Share of Profit from Investments in 

Power Associates) มสีาเหตุหลกัจากการเตบิโตอย่างต่อเน่ืองของจํานวนเมกะวตัต์ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Equity MW) 

ทัง้ในส่วนของโรงไฟฟ้า SPP ที่มยีอดขายลูกคอุ้ตสาหกรรมเพิม่ขึน้ 5% จากโรงไฟฟ้า GNLL และ GNLL2 รวมถึง

โรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าโซล่ารูฟทอ็ป (Solar Rooftop) โดยปัจจุบนัมจีํานวนเมกะวตัตต์ามสดัส่วน

การถอืหุน้ (Equity MW) เท่ากบั 570 เมกะวตัต์ ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2020 นอกจากน้ีในไตรมาส 1 ปี 2563 โรงไฟฟ้า 

Gheco-1 ไม่มกีารหยุดซ่อมบาํรุงตามแผน เทยีบกบัปีก่อนทีม่กีารหยุดซ่อมบาํรุงตามแผนจาํนวน 39 วนั  

รายได้อ่ืน 

 

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2563 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % 

รายได้จากเงินปันผลและการบริหารจดัการ 68.7 81.5 18.5% 

รายไดอ้ื่นๆ 46.1 264.2 473.4% 

รวมรายไดอ้ื่น 114.8 345.7 201.1% 

รายไดอ้ื่นๆ จากการดาํเนินงาน/1 46.1 26.6 (42.3%) 

รวมรายได้อ่ืนจากการดาํเนินงาน/1 114.8 108.1 (5.8%) 
/1 ไมร่วมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 



 

 

รายได้อ่ืนจาการดาํเนินงาน สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 108.1 ลา้นบาท ลดลง 5.8% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของ

ปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี 

 รายได้เงินปันผลและค่าบริหารจดัการ สําหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 81.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 18.5% 

จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2562 ซึง่สอดคลอ้งกบัการเตบิโตของกองทรสัต ์

 รายได้อ่ืนๆ จากการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั กาํไรจากการขายเงนิลงทุน และรายไดอ้ื่นๆ รวม

ทัง้หมดสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 108.1 ลา้นบาท ลดลง  42.3% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2562  

การวิเคราะหค่์าใช้จ่าย 

 

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2563 เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท % 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 42.5 32.9 (22.6%) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 294.2 277.6 (5.6%) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 278.2 255.3 (8.2%) 

รวมค่าใช้จ่าย 615.0 565.8 (8.0%) 

การวิเคราะหค่์าใช้จา่ย 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กบั 32.9 ลา้นบาท ซึง่คา่ใชจ้่ายในสว่นนี้เป็นคา่ใชจ้่าย

ทีผ่นัแปรตามรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการ

ขายคดิเป็นสดัส่วน 13.4% ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ ซึง่เพิม่ขึน้จาก 10.1% ในช่วงเวลา

เดยีวกนัของปีกอ่น 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 277.6 ลา้นบาท ลดลง 5.6% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของ

ปี 2562 เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่มคี่าใชจ้่ายในการประกนัผลการดาํเนินงานของกอง WHABT  

 ต้นทุนทางการเงิน สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 255.3 ลา้นบาท ลดลง 8.2% จากช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปี 2562 จากอตัราต้นทุนทางการเงินที่ลดลง จากการที่บริษัทฯ ทยอยออกหุ้นกู้ที่มีต้นทุนที่ตํ่ากว่าใน

ระหว่างปี 2562 รวมถงึการไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนกาํหนดในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 ดว้ยเครื่องมอืทางการเงนิทีม่ี

ตน้ทุนทีต่ํ่ากว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ฐานะทางการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 มดีงัต่อไปน้ี 

สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้หมด 80,637.2 ลา้นบาท ลดลง 1,626.6 ลา้นบาท จาก 82,263.8 

ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายการดงัต่อไปน้ี  

1. การลดลงของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขาย จํานวน 2,155.9 ล้านบาท เน่ืองจากการลดลงของมูลค่าเงนิลงทุนใน

กองทรสัตต์ามการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

2. การลดลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จาํนวน 1,520.8 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการลดลงของเงนิลงทุนในธุรกจิไฟฟ้า 

จากวดัมลูค่าเครื่องมอืทางการเงนิทีเ่กดิขึน้ในบรษิทัร่วม อนัเน่ืองมาจากมาตรฐานบญัชฉีบบัที ่9 (TFSR 9) 

3. การลดลงของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น(สุทธ)ิ จํานวน 440.0 ลา้นบาท เพราะบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัร่วม

แห่งหน่ึง ในไตรมาส 1 ปี 2563 

4. บรษิทัฯ มเีงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชัว่คราว เพิม่ขึน้ จํานวน 1,302.5 ล้านบาท เพื่อเป็นการ

บรหิารสภาพคล่อง และเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัความผนัผวนของตลาดการเงนิ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 

5. การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไว้เพื่อขายจํานวน(สุทธ)ิ 986.5 ลา้นบาท เกดิจากในไตรมาส 1 ปี 2563 

บรษิทัฯ มกีารจดัประเภทสนิทรพัยท์ีจ่ะขายใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART และ HREIT โดยเปลีย่นจากอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุน เป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 

หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจาํนวน 49,766.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 603.1 ลา้นบาท จาก 49,163.2 ลา้น

บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 นอกจากน้ีหากพจิารณาเฉพาะหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของบรษิทัฯ มจีํานวน 40,594.8 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,370.6 ลา้นบาท จาก 39,224.3 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มอีตัราต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ที่

ลดลง 0.23% (ลดลงจาก 3.41% ณ สิน้ปี 2562 เป็น 3.18% ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563) 

ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 บรษิทัฯ มกีารใชเ้งนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้จํานวน 888.0 ลา้น

บาท และมกีารเพิม่ขึน้ของหุน้กู(้สทุธ)ิ จาํนวน 482.5 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มหีน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้เพิม่ขึน้จํานวน 
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ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2563 

หน่วย : ลา้นบาท 



 

 

1,370.6 ล้านบาท เพื่อเป็นการบรหิารสภาพคล่อง และการเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการชําระหุน้กู้ทีจ่ะครบกําหนดในเดอืน

เมษายน 2563 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวมจํานวน 30,870.9 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจํานวน 2,229.7 ลา้นบาท 

จาก 33,100.6 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยการเปลี่ยนแปลงหลกัมาจากการลดลงของราคาตลาดของ

กองทรัสต์ WHART HREIT และ WHABT รวมถึงการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงินที่เกิดขึ้นในบริษัทร่วม อัน

เน่ืองมาจากมาตรฐานบญัชฉีบบัที ่9 (TFSR 9)  

ราคาหน่วยและมลูค่าของเงินทุน 

 
ราคาหน่วย (บาท) การเพ่ินขึน้/(ลดลง) 

 
ณ ส้ินปี 2562 

31 ธนัวาคม 2562 

ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 

31 มีนาคม 2563 

ของมลูค่าเงินลงทุน 

 (ล้านบาท) 

WHART 17.4 12.6 (1,839.5) 

HREIT 8.8 6.6 (237.1) 

WHABT 9.7 8.4 (39.4) 

รวม   (2,116.0) 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

 
 ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2563 

อตัราสว่นกาํไรขัน้ตน้ (%) 22.3% 49.3% 

อตัราสว่นกาํไรสทุธ ิ(%) 10.7% 7.8% 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.5 1.6 

อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธต่ิอสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.2 1.3 

 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 (นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์)     

 ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ      


	ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2563

