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เรื่อง  ชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับงบการเงินส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

เรียน  กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 ตามท่ีบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดนําสงงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับป 2563 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผานการตรวจสอบ

จากผูสอบบัญชีแลวนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดําเนินงานในรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ภาพรวมเศรษฐกิจและบริษัท 

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย 

จากขอมูลของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ GDP ของประเทศไทยป 2563 ติดลบรอยละ 6.1 

เนื่องจากมูลคาการสงออก การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมลดลงรอยละ 6.6 รอยละ 1.0 และรอยละ 4.8 

ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพรระบาดของ COVID-19 ท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของไทยและท่ัวโลก 

ท้ังนี้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2564 วาจะสามารถ

ขยายตัวรอยละ 2.5 – 3.5 โดยมีปจจัยสนับสนุนสําคัญประกอบดวย (1) แนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณ

การคาจากการกระจายวัคซีนในท่ัวโลก (2) แรงขับเคล่ือนจากการใชจายและมาตรการของภาครัฐ (3) การกลับมา

ขยายตัวของอุปสงคภาคเอกชนในประเทศ และ (4) การปรับตัวตามฐานท่ีต่ําผิดปกติในป 2563 

ภาพรวมการสงเสริมการลงทุน 

จากการเปดเผยของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพบวา ในป 2563 ท่ีผานมา มีคําขอรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 

1,717 โครงการ คิดเปนมูลคาลงทุนรวม 481,150 ลานบาท ลดลงรอยละ 30 จากป 2562 ท่ีมียอดขอรับการสงเสริม

รวมท้ังส้ิน 691,390 ลานบาท อยางไรก็ตาม มูลคาขอรับการสงเสริมในป 2562 รวมโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 

สนามบิน ซึ่งเปนโครงการลงทุนขนาดใหญท่ีมีมูลคา 162,320 ลานบาทไวดวย รวมถึงการแพรระบาดของ COVID-19 ก็

สงผลกระทบตอจํานวนการย่ืนขอรับการสงเสริมของโครงการใหมจากตางประเทศอยางมีนัยสําคัญ โดยป 2563 มีคํา

ขอรับการสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ จํานวน 907 โครงการ คิดเปนมูลคารวม 213,162 ลานบาท ลดลง

รอยละ 54 จากป 2562 โดยมีนักลงทุนจากประเทศญี่ปุนย่ืนขอรับการสงเสริมมากท่ีสุดตามดวยประเทศจีน และสหรัฐฯ 

ตามลําดับ 

สําหรับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายซึ่งเปนกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจ มีมูลคาลงทุนท้ังส้ิน 230,740 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

48 ของมูลคาการขอรับการสงเสริมท้ังหมด โดย 5 อันดับแรก ไดแก 1) อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 2) 

อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหาร 3) อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 4) อุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 

และ 5) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้ ยังมีกลุมอุตสาหกรรมการแพทยท่ีมีการเติบโตอยางมากในปท่ีผานมา

โดยคําขอรับการสงเสริมตลอดปมีมูลคารวม 22,290 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 165 จากป 2562 อีกดวย  

ภาพรวมของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ยังคงสามารถทําผลงานไดอยางดีในปท่ีเต็มไปดวยความทาทายจากสถานการณความไมแนนอนตางๆ โดยกลุม

ธุรกิจโลจิสติกส มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง สอดคลองกับการขยายธุรกิจของผูประกอบการในอุตสาหกรรมอี

คอมเมิรซท่ีปจจุบันกลายเปนผูเชารายใหญของศูนยกระจายสินคา/ คลังสินคาเกรดพรีเมียม โดยในปท่ีผานมา บริษัทฯ มี

พ้ืนท่ีคลังสินคาท่ีมีผูเชาภายใตการถือครองและบริหารเพ่ิมขึ้น 130,600 ตารางเมตร รวมถึงบริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาให



 

 

เชาคลังสินคาระยะส้ันท่ีใหผลตอบแทนสูง อีกจํานวน 112,000 ตารางเมตร และถึงแมวาสถานการณการแพรระบาดของ 

COVID-19 จะสงผลกระทบตอยอดขายท่ีดินอุตสาหกรรมในประเทศไทย เนื่องมาจากมาตรการจํากัดการเดินทางชั่วคราว 

แตความตองการท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมของกลุมลูกคายังคงมีอยูตอเนื่อง ดวยโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทย

ท่ีสามารถดึงดูดผูประกอบการจากท่ัวโลกใหเขามาลงทุน สําหรับธุรกิจในประเทศเวียดนาม เขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอช

เอ อินดัสเตรียล โซน ในจังหวัดเหงะอานของบริษัทฯ ไดรับความสนใจจากนักลงทุนเปนอยางมาก บริษัทฯ จึงเรงสานตอ

งานกอสรางในพ้ืนท่ีเฟส 1B สวนท่ีเหลือจํานวน 2,100 ไร พรอมขยายการกอสรางในเฟส 2 และเฟส 3 คิดเปนพ้ืนท่ี

เพ่ิมเติมอีก 4,700 ไร ตลอดจนในเดือนธันวาคมท่ีผานมา บริษัทฯ ไดลงนามความรวมมือกับรัฐบาลทองถ่ินประจํา

จังหวัดทัญฮวา (Thanh Hoa) เพ่ือพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 2 แหง คิดเปนพ้ืนท่ีรวมเกือบ 7,500 ไร ซึ่งนับวาเปนอีกหนึ่ง

ความสําเร็จในการขยายธุรกิจไปยังตางประเทศของบริษัทฯ 

ธุรกิจสาธารณูปโภคของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยแลงและ COVID-19 ในชวงครึ่งแรกของป 2563 และ

สงผลใหลูกคาลดปริมาณการใชน้ําลง อยางไรก็ตาม ในชวงครึ่งปหลังภายหลังจากท่ีสถานการณเริ่มคล่ีคลาย ปริมาณ

ความตองการใชน้ําของผูประกอบการกลุมตางๆ มีการปรับตัวกลับสูภาวะปกติโดยเฉพาะลูกคากลุมอุตสาหกรรมยาน

ยนต รวมถึงการเปดดําเนินการโครงการใหมของผูประกอบการปโตรเคมีซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้

บริษัทฯ ไดมีการเพ่ิมผลิตภัณฑและโซลูชันท่ีมาพรอมกับนวัตกรรมใหม ๆ อยางตอเนื่อง อาทิ การเริ่มเปดดําเนินการ

โครงการ Wastewater Reclamation Plant ท่ีใหญท่ีสุดของไทย รวมถึงโรงผลิตน้ําปราศจากแรธาตุ (Demineralized 

Water) เปนตน อยางไรก็ตาม แมวาปริมาณการจําหนายน้ําในประเทศเวียดนามของโครงการ SDWTP จะปรับตัวดีขึ้น

ในชวงไตรมาสสุดทายของป 2563 แตผลจากการดําเนินงานกอสรางท่ียังคงลาชากวาแผนงานท่ีวางไวก็สงผลทําใหเกิด

สวนแบงขาดทุนเพ่ิมเติมจากรายการคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดจากการเขาซื้อกิจการดังกลาว ณ ส้ินป 

2563 บริษัทฯ มียอดจัดจําหนายและบริหารจัดการน้ํารวม 113.5 ลานลูกบาศกเมตร โดยเปนยอดจําหนายน้ําในประเทศ

ไทย 95.5 ลานลูกบาศกเมตร และประเทศเวียดนาม 18.0 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนการเติบโตรอยละ 3.7 จากปกอน  

สําหรับธุรกิจไฟฟา บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรในป 2563 ลดลงจากปท่ีแลวโดยมีสาเหตุมาจากสวนแบงกําไรทางบัญชี

ของโรงไฟฟา Gheco-One ท่ีบริษัทฯ รวมลงทุนลดลง อยางไรก็ตาม โรงไฟฟา Gheco-One ยังคงมีกระแสเงินสดท่ี

แข็งแกรงเนื่องจากภาระหนี้สินท่ีลดลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราคาความพรอมจาย (Availability Payment) ในขณะท่ี

บริษัทฯ มีรายไดรวมจากธุรกิจพลังงานเพ่ิมขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการเซ็นตสัญญาและเปดดําเนินการโครงการไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยโครงการใหมอยางตอเนื่อง ท้ังโครงการโซลารรูฟท็อป โซลารหลังคาท่ีจอดรถ โซลารฟารมและโซลาร

ลอยน้ํา โดยป 2563 ท่ีผานมา บริษัทฯ มีการลงนามสัญญาเพ่ือผลิตและจําหนายไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใหกับลูกคา

ใหม 9 โครงการ คิดเปนกําลังผลิตท้ังส้ิน 19.0 เมกะวัตต และมีการเปดดําเนินการผลิตไฟฟาเชิงพาณิชยโครงการโซลาร

เพ่ิมเติมอีก 30.5 เมกะวัตต สงผลใหบริษัทฯ มีกําลังการผลิตไฟฟาตามสัดสวนการถือหุน ณ ส้ินป 2563 รวมท้ังส้ิน 590 

เมกะวัตต  

ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอรม บริษัทฯ มุงมั่นท่ีจะพัฒนาการใหบริการและนําเสนอนวัตกรรมทางดานดิจิทัลใหมๆ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางครบวงจร ในปท่ีผานมา บริษัทฯ ติดตั้งและเริ่มใหบริการโครงขายไฟเบอรออฟติก

ความเร็วสูงครอบคลุมใน 10 นิคมเรียบรอยแลว รวมถึงไดมีความรวมมือกับผูใหบริการโทรคมนาคมชั้นนําเพ่ือวาง

แผนการติดต้ังเครือขายเพ่ือกระจายสัญญาณ 5G และทดสอบการใชงานจริงของโซลูชัน 5G ภายในนิคมอุตสาหกรรม

ของบริษัทฯ อีกดวย  

ชวงไตรมาสท่ี 4 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการจําหนายสินทรัพยใหแกกองทรัสต WHART และ HREIT โดย 

WHART นับเปนการเพ่ิมทุนครั้งท่ี 5 เพ่ือลงทุนในทรัพยสินเพ่ิมเติม ซึ่งประกอบดวยโครงการศูนยกระจายสินคาขนาด

ใหญจํานวน 3 โครงการ พ้ืนท่ีรวม 128,789 ตารางเมตร และในสวน HREIT เปนการเพ่ิมทุนครั้งท่ี 2 เพ่ือลงทุนในพ้ืนท่ี

โรงงาน และคลังสินคาสําเร็จรูปใหเชา บนพ้ืนท่ีรวม 48,127 ตารางเมตร ตามลําดับ สุดทายนี้ บริษัทฯ ไดยายสํานักงาน



 

 

ใหญไปยังโครงการ ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร (WHA Tower) ท่ีต้ังอยูบนถนนบางนา-ตราด (เทพรัตน) ก.ม. 7 โดยตัว

อาคารเปนอาคารสูง 25 ชั้น เกรดเอ พรีเมียม มีพ้ืนท่ีใชสอย 52,000 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีใหเชา 25,000 ตารางเมตรท่ี

ปจจุบันพรอมเปดใหบริการเชาพ้ืนท่ีเปนท่ีเรียบรอยแลว 

คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน 

สําหรับป 2563 บริษัทฯ มีรายไดรวมและสวนแบงกําไร และกําไรสุทธิท้ังสิ้น 9,406.6 ลานบาท และ 2,523.7 ลาน

บาท ตามลําดับ โดยเปนรายไดรวมและสวนแบงกําไรปกติ และกําไรสุทธิปกติท้ังสิ้น 9,376.0 ลานบาท และ 

2,542.6 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 4 ป 2563 และงวดป 2563 

งบการเงินรวม 

ไตรมาส ไตรมาส เปล่ียนแปลง ป 2562 ป 2563 เปล่ียนแปลง 

4/2562 4/2563 YoY   YoY 

ลานบาท ลานบาท % ลานบาท ลานบาท % 

รายไดรวมและสวนแบงกําไร 4,264.4 4,550.7 6.7% 13,385.8 9,406.6 (29.7%) 

ตนทนุรวม 1,989.3 2,120.5 6.6% 6,400.8 3,841.3 (40.0%) 

กําไรขั้นตนและสวนแบงกําไร 1,889.6 2,285.7 21.0% 6,007.9 4,281.8 (28.7%) 

กําไรสุทธ ิ 1,201.1 1,453.9 21.0% 3,229.3 2,523.7 (21.8%) 

รายไดรวมและสวนแบงกําไรจากการดําเนินงานปกติ/1 

(Normalized Total Revenue) 

4,254.5 4,482.6 5.4% 10,898.8 9,376.0 (14.0%) 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ/2 

(Normalized Net Income) 

1,212.7 1,387.3 14.4% 2,765.7 2,542.6 (8.1%) 

 /1  รายไดรวมและสวนแบงกําไรจากการดําเนินงานปกต ิ= รายไดรวมไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไร/(ขาดทุน) จากรายการพิเศษและ Deferred Revenue 

Item 
/2  กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกต ิ= กําไรสุทธิไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไร/(ขาดทุน) จากรายการพิเศษ TFRS9&16 และ Deferred Revenue Item 

Deferred Revenue Item = รายการรับรูรายไดรอตัดบัญชีจากการขายสินทรัพยเขากองทรัสต WHABT ซึ่งเกิดขึ้นในป 2558 แตตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 15 (TFRS 

15) ตองมาบันทึกในไตรมาส 1 ป 2562 

ประเด็นสําคัญ 

• รายไดรวมและสวนแบงกําไร และกําไรสุทธิสําหรับป 2563 เทากับ 9,406.6 ลานบาท และ 2,523.7 ลานบาท 

ตามลําดับ ประกอบดวย ผลประกอบการปกติ และผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนซึ่งสวนใหญเปนผลกําไร/ขาดทุนท่ี

ยังไมเกิดขึ้น (Unrealized Gain/Loss) หากพิจารณาผลประกอบการปกติ บริษัทฯ มีรายไดรวมและสวนแบงกําไรจาก

การดําเนินงาน และกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน เทากับ 9,376.0 ลานบาท และ 2,542.6 ลานบาท ตามลําดับ 

• รายไดคาเชาและคาบริการจากการดําเนินงาน (Normalized Rental Revenue) สําหรับป 2563 เพ่ิมขึ้น 23.0% เมื่อ

เทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 2562 เปน 1,157.1 ลานบาท จากการใหเชาพ้ืนท่ีอาคารท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังในสวนของธุรกิจโล

จิสติกส และในนิคมอุตสาหกรรม 

• รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนปกติเพ่ิมขึ้น 32.1% ชวงเวลาเดียวกันของป 2562 เปน 2,048.1 

ลานบาท เนื่องจากในป 2563 มีการขายสินทรัพยเขากอง WHART และ HREIT เทียบกับป 2562 ที่มีการขาย

สินทรัพยเขากอง WHART อยางเดียว 

• สําหรับป 2563 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจท่ีดินและการขายอสังหาริมทรัพย เทากับ 1,883.9 ลานบาท ลดลง 46.3% 

เมื่อเทียบกับป 2562 สาเหตุหลักเกิดจากการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศชั่วคราว จากสถานการณ COVID-19 

ซึ่งสงผลใหลูกคาไมสามารถเดินทางมาดําเนินการโอนท่ีดินได จึงทําใหยอดขายและการโอนท่ีดินมีการเล่ือนออกไป 

นักลงทุนตางชาติยังคงแสดงความสนใจเขามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะมีกระแสท่ีจะยายการลงทุนออกจากประเทศจีนของกลุมนักลงทุนชาวจีน ญี่ปุน และอเมริกา ออกมายัง



 

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น และประเทศไทยยังมีศักยภาพและความแข็งแกรงในฐานะศูนยกลางการผลิตของ

ภูมิภาค และจุดแข็งของกลุมนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอฯ สามารถตอบโจทยความตองการของกลุมลูกคาท้ัง

ในประเทศ และตางประเทศไดเปนอยางดี โดยในปนี้ มีการบันทึกรายไดสิทธิการใชทาง (right of ways) จํานวน 

396.9 ลานบาท 

• รายไดจากการขายและใหบริการระบบสาธารณูปโภค ในป 2563 ลดลง 9.5% เมื่อเทียบกับป 2562 เปนผลมาจาก

ปริมาณการขายและบริการน้ําในประเทศท่ีลดลงประมาณ 10.0% อันเนื่องมาจากสถานการณภัยแลงและ COVID-19  

• สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจไฟฟาจากการดําเนินงาน (Normalized Share of Profit from Investments in 

Power Associates) สําหรับป 2563 เทากับ 940.4 ลานบาท ลดลง 32.0% จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยมี

สาเหตุหลักจากการลดลงของคา AP ของโรงไฟฟา Gheco-1 ท่ีเปนไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟาและการลดลงของ

ราคาถานหิน การเพ่ิมขึ้นของคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล รวมถึงการปดซอมบํารุงรักษาของโรงไฟฟา SPP 

จํานวน 4 โรง ในป 2563 

• ตนทุนทางการเงิน เพ่ิมขึ้นเปน 1,112.3 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้น 12.8% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน เปน

ผลมาจากผลกระทบทางบัญชีจาการไถถอนหุนกูกอนกําหนด ซึ่งหากไมรวมผลกระทบดังกลาวจะเพ่ิมขึ้น 1.8% 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินเฉล่ียถวงน้ําหนักลดลง 0.37% จาก 3.41% ณ ส้ินป 2562 เปน 3.04% 

ณ ส้ินป 2563 

• บริษัทฯ มีกําไรสุทธิและกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ (Normalized Net Income) สําหรับป 2563 เทากับ 

2,523.7 ลานบาท และ 2,542.6 ลานบาท ลดลง 21.8% และ 8.1% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป

กอน 

ผลการดําเนินงานรายธุรกิจ 

รายไดจากธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย (Rental Properties Business) 

งบการเงินรวม 

ไตรมาส ไตรมาส เปล่ียนแปลง ป 2562 ป 2563 เปล่ียนแปลง 

4/2562 4/2563 YoY   YoY 

ลานบาท ลานบาท % ลานบาท ลานบาท % 

การใหเชาและการใหบริการ 
      

รายไดคาเชาและคาบริการ 273.9 300.4 9.7% 991.3 1,157.1 16.7% 

รายไดคาเชาและคาบริการจากการดําเนินงาน/1 

(Normalized Rental Revenue) 

273.9 300.4 9.7% 940.7 1,157.1 23.0% 

กําไรขั้นตน 163.3 208.1 27.4% 587.7 805.5 37.1% 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 59.6% 69.3%  59.3% 69.6%  

อัตรากําไรขั้นตนที่แทจริงกอนปรับรายการทางบัญชี
/2
 (%) 60.0% 69.3%  59.5% 69.7%  

การขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
      

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนปกติ
/3
 1,512.2 2,046.5 35.3% 1,550.7 2,048.1 32.1% 

กําไรขั้นตน 560.1 847.2 51.3% 563.1 847.4 50.5% 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 37.0% 41.4%  36.3% 41.4%  

สวนแบงกาํไรจากบริษัทรวมจากการขายอสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุน 239.8 320.5 33.6% 239.8 320.5 33.6% 
/1  ไมรวมรายไดคาเชาจาก WHABT 
/2  ไมรวมผลกระทบจากการจัดสรรปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ (Purchase Price Allocation หรือ PPA) 
/3  ไมรวม Deferred Revenue Item 

 

 

 



 

 

1. การใหเชาและการใหบริการ 

 รายไดคาเชาและคาบริการคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา โรงงาน และระบบโครงสราง สําหรับป 2563 

เทากับ 1,157.1 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 16.7% ชวงเวลาเดียวกันของป 2562 โดยรายไดคาเชาและคาบริการจากการ

ดําเนินงาน (Normalized Rental Revenue) สําหรับป 2563 จะเพ่ิมขึ้น 23.0% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป 

2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใหเชาพ้ืนท่ีอาคารท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังในสวนของธุรกิจโลจิสติกส และในนิคม

อุตสาหกรรม โดยระหวางป 2563 ธุรกิจโลจิสติกสมีจํานวนอาคารท่ีสรางแลวเสร็จ จํานวน 5 อาคาร คิดเปนพ้ืนท่ี

เชาประมาณ 130,000 ตารางเมตร 

 อัตรากําไรข้ันตนจากการใหเชาและบริการคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา โรงงาน และระบบโครงสราง 

สําหรับป 2563 เทากับ 69.6% เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน เนื่องจากอัตราการเชาพื้นที่ที่

เพิ่มขึ้น และการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 รายไดการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนปกติ สําหรับป 2563 เทากับ 2,048.1 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 32.1% 

ชวงเวลาเดียวกันของป 2562 โดยแบงเปนรายไดจากการขายสินทรัพยเขากอง WHART เทากับ 982.3 ลานบาท 

และรายไดจากการขายสินทรัพยเขากอง HREIT เทากับ 1,065.9 ลานบาท  

 อัตรากําไรข้ันตนจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สําหรับป 2563 เทากับ 41.4% เพิ่มขึ้นจาก 

36.3% ในป 2562 เนื่องจากในป 2563 มีการขายสินทรัพยเขากอง WHART และ HREIT เทียบกับป 2562 

ที่มีการขายสินทรัพยเขากอง WHART เพียงกองเดียว 

 สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สําหรับป 2563 เทากับ 320.5 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้น 33.6% จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน เนื่องจากจํานวนพ้ืนท่ีท่ีอยูภายใตบริษัทรวมคาท่ีขายเขา

กอง WHART ในป 2563 มีจํานวนมากกวาท่ีขายในป 2562 

รายไดจากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development Business) 
 ไตรมาส ไตรมาส เปล่ียนแปลง ป 2562 ป 2563 เปล่ียนแปลง 

 

4/2562 4/2563 YoY   YoY 

ลานบาท ลานบาท % ลานบาท ลานบาท % 

รายไดจากธุรกิจที่ดินและการขายอสังหาริมทรัพย 1,032.0 691.1 (33.0%) 3,505.0 1,883.9 (46.3%) 

กําไรขั้นตน 461.3 266.9 (42.1%) 1,777.2 1,029.6 (42.1%) 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 44.7% 38.6%  50.7% 54.7%  

อัตรากําไรขั้นตนที่แทจริงกอนปรับรายการทางบัญชี
/1
(%) 56.4% 42.5%  55.3% 56.0%  

/1  ไมรวมผลกระทบจากการจัดสรรปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ (Purchase Price Allocation หรือ PPA) 

รายไดจากธุรกิจท่ีดินและการขายอสังหาริมทรัพย สําหรับป 2563 เทากับ 1,883.9 ลานบาท ลดลง 46.3% 

จากชวงเวลาเดียวกันของป 2562 จากการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศจากสถานการณ COVID-19 สงผลใหลูกคา

ไมสามารถเดินทางมาดําเนินการขอใบอนุญาตตางๆท่ีใชในการโอนท่ีดินได นักลงทุนตางชาติยังคงแสดงความสนใจเขา

มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกระแสท่ีจะยายการลงทุนออกจากประเทศจีน

ของกลุมนักลงทุนชาวจีน ญี่ปุน และอเมริกา ออกมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น โดยประเทศไทยและเวียดนามมี

ศักยภาพและความแข็งแกรงในฐานะศูนยกลางการผลิตของภูมิภาค และจุดแข็งของกลุมนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิว

เอชเอฯ สามารถตอบโจทยความตองการของกลุมลูกคาท้ังในประเทศ และตางประเทศไดเปนอยางดี โดยในปนี้ มีการ

บันทึกรายไดสิทธิการใชทาง (right of ways) จํานวน 396.9 ลานบาท 



 

 

อัตรากําไรข้ันตนจากธุรกิจท่ีดินและการขายอสังหาริมทรัพย สําหรับป 2563 เทากับ 54.7% เพ่ิมขึ้นจาก

ชวงเวลาเดียวกันของป 2562 จากการรับรูรายไดสิทธิการใชทาง (right of ways) ซึ่งเปนรายไดท่ีปราศจากตนทุน 

อยางไรก็ตามถาไมรวมรายไดดังกลาวอัตรากําไรขั้นตนของการขายท่ีดินจะอยูท่ี 42.5% สําหรับป 2563 ลดลงจาก

ชวงเวลาเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากในป 2563 มีการรับรูรายไดจากการขายท่ีดินในประเทศเวียดนามท่ีมีอัตรา

กําไรขั้นตนท่ีต่ํากวา 

รายไดจากธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟา (Utilities & Power Business) 

 ไตรมาส ไตรมาส เปล่ียนแปลง ป 2562 ป 2563 เปล่ียนแปลง 

 

4/2562 4/2563 YoY   YoY 

ลานบาท ลานบาท % ลานบาท ลานบาท % 

รายไดจากการขายและใหบริการสาธารณูปโภค 568.4 534.6 (5.9%) 2,258.7 2,043.2 (9.5%) 

กําไรขั้นตน 223.0 177.6 (20.4%) 954.8 721.8 (24.4%) 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 39.2% 33.2%  42.3% 35.3%  

อัตรากําไรขั้นตนที่แทจริงกอนปรับรายการทางบัญชี
/1
(%) 42.2% 36.4%  45.3% 38.7%  

สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจสาธารณูปโภค (13.5) (27.7) (105.3%) (13.5) (151.3) (1,023.4%) 

สวนแบงกาํไรจากบริษัทรวมในธุรกิจไฟฟา (รวม) 355.0 430.9 21.4% 1,780.5 978.5 (45.0%) 

 –  สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจไฟฟาจากการดําเนินงาน/2 

(Normalized Share of Profit from Investments in Power Associates) 

283.5 200.4 (29.3%) 1,383.1 940.4 (32.0%) 

 – กําไร/(ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี่ยน 71.5 230.5 222.2% 337.5 38.1 (88.7%) 

– กําไร/(ขาดทุน) จากรายการพิเศษ   n.a. 60.0 - (100.0%) 
/1  ไมรวมผลกระทบจากการจัดสรรปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ (Purchase Price Allocation หรือ PPA) 
/2  สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจไฟฟาจาการดําเนินงาน = สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจไฟฟาหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และกําไร/(ขาดทุน)จาก

รายการพิเศษ 

รายไดจากการขายและใหบริการระบบสาธารณูปโภค สําหรับป 2563 เทากับ 2,043.2 ลานบาท ลดลง 

9.5% จากชวงเวลาเดียวกันของป 2562 เปนผลมาจากการลดลงของการรับรูรายไดเกินกวาท่ีจัดสรร (excessive charge) 

รวมถึงปริมาณการขายและบริการน้ําท่ีลดลงประมาณ 10.0% เทียบกับปกอน อันเนื่องมาจากสถานการณภัยแลงและ

COVID-19 

อัตรากําไรข้ันตนจากการขายและใหบริการสาธารณูปโภค สําหรับป 2563 เทากับ 35.3% โดยกําไรขั้นตน

และอัตรากําไรขั้นตนดังกลาวไดสะทอนถึงผลของการปรับปรุงรายการทางบัญชีเรื่องมูลคายุติธรรมในการเขาซื้อกิจการ 

อยางไรก็ตามหากพิจารณาถึงรายไดและกําไรขั้นตนท่ีแทจริงจากการดําเนินงานกอนปรับรายการทางบัญชี อัตรากําไร

ขั้นตนท่ีแทจริงของรายไดรับจากการใหบริการสาธารณูปโภคอยูท่ี 38.7% ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากการลดลงของรายไดจากคาธรรมเนียมจากการขอใชน้ําเกินกวาท่ีจัดสรร รวมถึงคาเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมขึ้นของจาก

การลงทุนในโครงการใหม 

สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจสาธารณูปโภค สําหรับป 2563 เทากับ (151.3) ลานบาท สาเหตุหลัก

จากการรับรูสวนแบงขาดทุนจาก SDWTP ซึ่งเปนผลมาจากการเริ่มบันทึกคาเส่ือมราคาของโครงการ เฟส 1B และความ

ลาชาจากการขยายปริมาณการขายน้ําและการตอขยายทอสงน้ํากวาท่ีคาดการณไว เนื่องจากมาตรการการควบคุม

สถานการณ COVID-19 ของประเทศเวียดนาม รวมถึงผลกระทบจากการปรับปรุงรายการทางบัญชีเรื่องมูลคายุติธรรมใน

การเขาซื้อกิจการ 

สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจไฟฟาจากการดําเนินงาน (Normalized Share of Profit from 

Investments in Power Associates) สําหรับป 2563 เทากับ 940.4 ลานบาท ลดลง 32.0% เมื่อเทียบกับป 2562 หาก



 

 

รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งสวนใหญเปนผลกําไร/ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น (Unrealized Gain/Loss) สวนแบง

กําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจไฟฟาจะเทากับ 978.5 ลานบาท โดยการลดลงของกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจไฟฟาจากการ

ดําเนินงาน (Normalized Share of Profit from Investments in Power Associates) มีสาเหตุหลักจากการลดลงของคา 

AP ของโรงไฟฟา Gheco-1 ท่ีเปนไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟาและการลดลงของราคาถานหิน การเพ่ิมขึ้นของคาใชจาย

ภาษีเงินไดนิติบุคคล รวมถึงการปดซอมบํารุงรักษาของโรงไฟฟา SPP จํานวน 4 โรง ในป 2563 

รายไดอื่น 
 ไตรมาส ไตรมาส เปล่ียนแปลง ป 2562 ป 2563 เปล่ียนแปลง 

 

4/2562 4/2563 YoY   YoY 

ลานบาท ลานบาท % ลานบาท ลานบาท % 

รายไดจากเงินปนผลและการบริหารจัดการ 227.9 180.4 (20.8%) 540.7 527.4 (2.5%) 

รายไดอื่นๆ 157.6 (35.9) (122.8%) 436.4 359.2 (17.7%) 

รวมรายไดอื่น 385.5 144.5 (62.5%) 977.1 886.7 (9.3%) 

รายไดอื่นๆ จากการดําเนินงาน
/1
 157.6 126.4 (19.8%) 436.4 366.7 (16.0%) 

รวมรายไดอ่ืนจากการดําเนินงาน/1 385.5 306.8 (20.4%) 977.1 894.1 (8.5%) 
/1 ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน 

รายไดอื่นจาการดําเนินงาน สําหรับป 2563 เทากับ 894.1 ลานบาท ลดลง 8.5% จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดย

มีสาเหตุหลักดังตอไปนี้ 

 รายไดเงินปนผลและคาบริหารจัดการ สําหรับป 2563 เทากับ 527.4 ลานบาท ลดลง 2.5% จากชวงเวลาเดียวกัน

ของป 2562 เนื่องจากรายไดเงินปนผลรับจากโรงไฟฟา Glow IPP ท่ีลดลง 

 รายไดอื่นจากการดําเนินงาน ประกอบดวย ดอกเบ้ียรับ กําไรจากการขายเงินลงทุน และรายไดอ่ืนๆ รวมท้ังหมด

สําหรับป 2563 เทากับ 366.7 ลานบาท ลดลง 16.0% จากชวงเวลาเดียวกันของป 2562 

การวิเคราะหคาใชจาย 
 ไตรมาส ไตรมาส เปล่ียนแปลง ป 2562 ป 2563 เปล่ียนแปลง 

 

4/2562 4/2563 YoY   YoY 

ลานบาท ลานบาท % ลานบาท ลานบาท % 

คาใชจายในการขาย 93.3 53.2 (43.0%) 325.6 145.2 (55.4%) 

คาใชจายในการบริหาร 425.0 365.8 (13.9%) 1,405.2 1,150.1 (18.2%) 

ตนทนุทางการเงิน 282.0 289.0 2.5% 986.4 1,112.3 12.8% 

รวมคาใชจาย 800.4 708.0 (11.5%) 2,717.2 2,407.7 (11.4%) 

ตนทนุทางการเงินไมรวมผลกระทบทางบัญชี
/1
 282.0 289.0 2.5% 1,092.3 1,112.3 1.8% 

/1 ไมรวมผลกระทบจากการไถถอนหุนกูคนืกอนกําหนด 

 คาใชจายในการขาย สําหรับป 2563 เทากับ 145.2 ลานบาท ลดลง 55.4% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป

กอน สาเหตุหลักมาจากการโอนท่ีดินท่ีลดลง 

 คาใชจายในการบริหาร สําหรับป 2563 เทากับ 1,150.1 ลานบาท ลดลง 18.2% เมื่อเทียบกับจากชวงเวลา

เดียวกันของป 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ 

 ตนทุนทางการเงิน สําหรับป 2563 เทากับ 1,112.3 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 12.8% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป

กอน เปนผลมาจากผลกระทบทางบัญชีจาการไถถอนหุนกูกอนกําหนด ซึ่งหากไมรวมผลกระทบดังกลาวจะเพ่ิมขึ้น 

1.8% อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินเฉล่ียถวงน้ําหนักลดลง 0.37% จาก 3.41% ณ ส้ินป 2562 เปน 

3.04% ณ ส้ินป 2563 



 

 

ฐานะทางการเงิน 

 

การเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ณ ส้ินป 2563 มีดังตอไปนี้ 

สินทรัพย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมท้ังหมด 82,621.1 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 357.3 ลานบาท จาก 82,263.8 

ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดหลักดังนี้ 

1. การเพ่ิมขึ้นของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน(สุทธิ) จํานวน 1,647.0 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการพัฒนา

โครงการใหมๆ อยางตอเนื่อง 

2. การเพ่ิมขึ้นของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ(สุทธิ) จํานวน 1,202.8 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของอุปกรณ

ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ Solar Rooftop และการลงทุนเพ่ิมในโครงการ Reclaimed Water 

3. การลดลงของเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 1,967.5 ลานบาท สาเหตุหลักจากการลดลงของเงินลงทุนในธุรกิจไฟฟา 

จากวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงินท่ีเกิดขึ้นในบริษัทรวม อันเนื่องมาจากมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 9 (TFSR 9) 

4. การลดลงของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย จํานวน 1,288.0 ลานบาท เนื่องจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุนใน

กองทรัสตตามการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด 

 

หน้ีสิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจํานวน 50,453.9 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,290.7 ลานบาท จาก 49,163.2 

ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินบางสวนมาจากการท่ีบริษัทฯ มีการเบิกเงินกูจากสถาบัน

การเงิน เพ่ือสํารองเงินสดสําหรับการปองกันความผันผวนของตลาดการเงินในชวงสถานการณ COVID-19 นอกจากนี้ 

หากพิจารณาเฉพาะหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียของบริษัทฯ มีจํานวน 41,253.7 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,029.4 ลานบาท จาก 

39,224.3 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตราตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียท่ีลดลง 0.37% (ลดลงจาก 3.41% ณ ส้ินป 

2562 เปน 3.04% ณ ส้ินป 2563) 
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ในระหวางป 2563 บริษัทฯ มีการใชเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพ่ิมขึ้นจํานวน 6,998.9 ลานบาท 

และมีการลดลงของหุนกู(สุทธิ) จํานวน 4,937.8 ลานบาท สงผลใหบริษัทฯ มีหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นจํานวน 

2,029.4 ลานบาท เพ่ือใชสําหรับการพัฒนาโครงการใหมๆ และใชเพ่ือบริหารสภาพคลองของบริษัทฯ 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 32,167.2 ลานบาท ซึ่งลดลงจํานวน 933.4 ลานบาท 

จาก 33,100.6 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยการเปล่ียนแปลงหลักมาจากการลดลงของราคาตลาดของ

กองทรัสต WHART กองทรัสต HREIT และกองทรัสต WHABT รวมถึงการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงินท่ีเกิดขึ้นใน

บริษัทรวม อันเนื่องมาจากมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 9 (TFSR 9)  

ราคาหนวยและมูลคาของเงินทุน 

 
ราคาหนวย (บาท) การเพิ่นขึ้น/(ลดลง) 

 
ณ สิ้นป 2562 

31 ธันวาคม 2562 

ณ สิ้นป 2563 

31 ธันวาคม 2563 

ของมูลคาเงินลงทุน 

 (ลานบาท) 

กองทรัสต WHART 17.4 13.3 (1,571.2) 

กองทรัสต HREIT 8.8 7.7 (121.2) 

กองทรัสต WHABT 9.7 8.6 (33.3) 

รวม   (1,725.7) 

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

 
  ป 2562 ป 2563 

อัตราสวนกําไรขั้นตน (%)  38.8% 44.4% 

อัตราสวนกําไรสุทธิ (%)  24.1% 26.8% 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)  1.5 1.6 

อัตราสวนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)  1.2 1.3 

 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 (นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก)     

 ประธานเจาหนาท่ีฝายการเงิน      


	ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 4 ปี 2563 และงวดปี 2563

