
 

 

 10 สิงหาคม 2564 

 

เร่ือง ชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับงบการเงินส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

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

และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผานการ

สอบทานจากผูสอบบัญชีแลวน้ัน บริษัทฯ ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานในรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ภาพรวมเศรษฐกิจและบริษัท 

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย 

รายงานของคณะกรรมการการเงิน (กนง.) ในเดือนสิงหาคม 2564 ประเมินวาเศรษฐกิจไทยในป 2564 จะขยายตัวได

เพียงรอยละ 0.7 เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยป 2564 ไดรับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 มากกวาที่เคยประเมิน

ไว และยังมีความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงโจทยสําคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทย ณ ปจจุบัน คือ การเรงควบคุมการระบาด

และกระจายวัคซีน เพื่อฟนความเชื่อมั่นของประชาชนและเอ้ือใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรายไดกลับมาขยายตัว ขณะที่

มาตรการทางการคลังและการเงินจะตองเรงชวยผูไดรับผลกระทบใหตรงจุด ทันการณ และสอดคลองกับสถานการณ การ

สงออกสินคาที่ขยายตัวดีตามเศรษฐกิจประเทศคูคา ชวยเปนแรงสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยไดบางสวน ทั้งน้ีขอจํากัดดาน

อุปทานในโลก อาทิ การขาดแคลนตูคอนเทนเนอร ตนทุนคาขนสงและราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น รวมถึงการขาดแคลนชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส อาจมีผลกระทบตอการสงออกสินคาไทยในระยะขางหนา สําหรับป 2565 คาดวาเศรษฐกิจจะขยายตัวที่

รอยละ 3.7 จากเม็ดเงินสนับสนุนเศรษฐกิจโดยภาครัฐ รวมทั้งคาดวาประเทศไทยจะสามารถสรางระดับภูมิคุมกันหมูได

ภายในชวงคร่ึงแรกของป 2565 ซ่ึงจะชวยใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟนตัวและเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติไดในป 

2565 

ในขณะที่รายงานลาสุดของ SCB EIC ไดมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจป 2021 ลงจากเดิมรอยละ 1.9 มาอยูที่รอยละ 

0.9 เน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 ในประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและขยายตัวในวงกวาง โดย EIC คาดการณวา

จะสงผลกระทบตอการอุปโภคบริโภคคอนขางมากทั้งจากมาตรการควบคุมโรคที่เขมงวดขึ้น ความกังวลของประชาชนใน

การใชจายภายใตความไมแนนอนที่สูงขึ้น (Fear Factor) และแผลเปนเศรษฐกิจที่ลึกขึ้น (Scarring) ขณะที่เม็ดเงิน

ชวยเหลือจากภาครัฐที่ออกมายังไมเพียงพอและทั่วถึง จึงชวยบรรเทาผลกระทบไดเพียงบางสวนเทาน้ัน เชนเดียวกันกับ

ศูนยวิจัยกสิกรไทยปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2564 ลงมาอยูที่รอยละ 1.0 จากประมาณการเดิมที่รอยละ 1.8 

เน่ืองจากการแพรระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงกวาที่เคยประเมินไว ทําใหตองมีมาตรการควบคุมการแพรระบาดที่

เขมงวดขึ้น สงผลกระทบตอภาคธุรกิจและการจางงานมากขึ้น ทําใหกําลังซ้ือและความเชื่อมั่นของผูบริโภคทรุดตัวลงไป

อีก ขณะที่มาตรการเยียวยาจากภาครัฐนาจะชวยประคองการดํารงชีพที่จําเปน แตไมสามารถชดเชยผลกระทบทาง

เศรษฐกิจโดยรวม  

จากการเปดเผยของรัฐบาลเวียดนาม ในชวงคร่ึงปแรกเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวไดถึงรอยละ 5.6 โดยไดรับแรงหนุนมา

จากภาคการสงออกที่เร่ิมฟนตัว อยางไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ก็ไดปรับ

ลดคาดการณการเติบโตผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามในป 2564 เหลือรอยละ 5.8 จากเดิมที่

คาดการณไวในเดือนเม.ย.ที่รอยละ 6.7 โดยระบุวาเปนเพราะผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม 

การฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ที่ลาชาและการขยายเวลาล็อกดาวนในพื้นที่ที่มีการเติบโตมากที่สุดของเวียดนามที่อาจ

จํากัดความเคล่ือนไหวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในป 2564 



 

 

ภาพรวมการสงเสริมการลงทุน 

จากการเปดเผยของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สภาวะการสงเสริมการลงทุนในชวง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ป 

2564 มีโครงการขอรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 801 โครงการ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 14 คิดเปน

มูลคาเงินลงทุน 386,200 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 158 ซ่ึงเปนผลมาจากโครงการขนาดใหญ

ในกิจการพลังงานไฟฟาที่ยื่นขอรับการสงเสริมมากถึง 198 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 120,814 ลานบาท โดยกลุม

อุตสาหกรรมเปาหมายที่มีมูลคาเงินลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมี

มูลคาเงินลงทุน 60,970 ลานบาท รองลงมาเปนอุตสาหกรรมการแพทยมีมูลคาเงินลงทุน 43,040 ลานบาท 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑมีมูลคาเงินลงทุน 28,160 ลานบาท อุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรูปอาหารมี

มูลคาเงินลงทุน 23,170 ลานบาท และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพมีมูลคาเงินลงทุน 20,720 ลานบาท ตามลําดับ 

ทั้งน้ี การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) มีโครงการยื่นขอรับการสงเสริมจํานวน 403 โครงการ มูลคาเงินลงทุนรวม 

278,658 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 3.8 เทาจากชวงเดียวกันของปกอน (430 โครงการ คิดเปนมูลคา 71,926 ลานบาท) และสูง

กวาป 2563 ทั้งป ที่มีมูลคา 171,160 ลานบาทถึงรอยละ 63 โดยประเทศที่ยื่นขอรับการสงเสริมที่มีมูลคาเงินลงทุนมาก

ที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ญี่ปุนมีมูลคาเงินลงทุน 42,773 ลานบาท รองลงมาคือ สหรัฐฯ มีมูลคาเงินลงทุน 24,131 ลาน

บาท และจีนมีมูลคาเงินลงทุน 18,615 ลานบาท ตามลําดับ 

สําหรับพื้นที่เปาหมาย EEC มีการขอรับสงเสริมจํานวน 232 โครงการ มูลคาเงินลงทุนรวม 126,640 ลานบาท โดย

จังหวัดระยอง มีมูลคาเงินลงทุนสูงสุด 64,350 ลานบาท รองลงมาเปนจังหวัดชลบุรี มูลคาเงินลงทุน 40,860 ลานบาท 

และจังหวัดฉะเชิงเทรา มูลคาเงินลงทุน 21,430 ลานบาท ตามลําดับ  

สําหรับประเทศเวียดนาม การลงทุนโดยตรงจากตางชาติในชวง 6 เดือนแรกของป 2564 มียอดรวมเงินทุนจดทะเบียน 

(Registered Capital) ทั้งส้ิน 15,271 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 2.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดย

แบงเปน (1) โครงการใหมรวมทั้งส้ิน 804 โครงการ (ลดลงรอยละ 43.3) คิดเปนเงินทุนจดทะเบียน 9,549 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นรอยละ 13.2) (2) โครงการปรับเพิ่งเงินทุนรวมทั้งส้ิน 460 โครงการ (ลดลงรอยละ 12.5) คิดเปนเงินทนุจด

ทะเบียน 4,116 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นรอยละ 10.6) และ (3) เงินทุนจดทะเบียนสําหรับการซ้ือหุนจํานวน 1,855 

รายการ (ลดลงรอยละ 55.0) คิดเปนมูลคาเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 1,606 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ลดลงรอยละ 54.3) อยางไรก็

ตาม โครงการลงทุนจากตางชาติมีการเบิกจายเงินทุน (Realized Capital) ประมาณ 9,240 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

รอยละ 6.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2563  

ภาพรวมของบริษทัฯ 

ธุรกิจโลจิสติกส เติบโตตามความตองการศูนยกระจายสินคาและคลังสินคาคุณภาพสูงของธุรกิจ E-Commerce และ

ผูประกอบการในกลุม Consumer ที่ขยายตัวอยางตอเน่ืองตั้งแตปที่แลวเปนตนมา ปจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาใหเชาระยะ

ส้ันที่ใหผลตอบแทนสูงจํานวนกวา 75,000 ตารางเมตร ซ่ึงสูงกวาเปาหมายสัญญาใหเชาระยะส้ันที่วางไว 50,000 ตาราง

เมตรสําหรับปน้ี ทั้งน้ีความตองการเชาพื้นที่คลังสินคาที่เขามาอยางตอเน่ืองก็สงผลทําใหอัตราการเชาพื้นที่ (Occupancy 

Rate) ของสินทรัพยที่อยูในพอรท Built to Suit ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นไปแตะที่ระดับ 90% 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเปดตัวโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส เซ็นเตอร แหลมฉบัง แหงที่ 2 ซ่ึงนับเปนโครงการ

แหงที่ 38 ของดับบลิวเอชเอ กรุป บนพื้นที่รวมทั้งหมด 50,000 ตารางเมตร สําหรับแผนการขายทรัพยสิน และ/หรือ สิทธิ

การเชาทรัพยสินใหกับกองทรัสต ในป 2564 ลาสุดผูถือหนวยทรัสตไดมีมติอนุมัติใหทําการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิน

หลักคร้ังที่ 7 จํานวน 3 โครงการ มูลคาไมเกิน 5,549.7 ลานบาท ทรัพยสินประกอบดวยโครงการ WHA Mega Logistics 

Center (วังนอย 62) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) และโครงการ WHA 

E-Commerce Park อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา คิดเปนพื้นที่รวม 184,329 ตารางเมตร โดยสินทรัพยดังกลาว

เปนสินทรัพยของบริษัททั้งหมดและคาดวาจะสามารถรับรูรายไดภายในไตรมาส 4/2564 ตามแผนงานที่วางไว 



 

 

นอกจากน้ัน บริษัทฯ อยูระหวางศึกษาความเปนไปไดของการระดมทุนผานสินทรัพยดิจิทัลทั้งรูปแบบสินทรัพยดิจิทัลเพื่อ

การใชประโยชน (Utility Token) และสินทรัพยดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Asset-backed Token) เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจที่

หลากหลายและการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ อีกดวย 

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม  ชวง 6 เดือนแรกของป 2564 บริษัทฯ มียอดขายที่ดินรวม 274 ไร (ไทย 241  ไร / เวียดนาม 

33 ไร) และยอดเซ็นต MOU รวม 83 ไร (เวียดนาม) โดยในไตรมาส 2 ที่ผานมา บริษัทฯ สามารถรับรูรายไดจากธุรกิจ

นิคมอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายไดในไตรมาส 1 ของปเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับสภาวะการลงทุนและการ

สงออกของประเทศไทยในไตรมาสที่ผานมาที่เร่ิมกลับมาสงสัญญาณเชิงบวก โดยเฉพาะในกลุมนักลงทุนสัญชาติญี่ปุน 

ยุโรป จีนและไตหวัน รวมถึงนักลงทุนอินเดียที่แสดงความสนใจยายฐานการผลิตมายังประเทศไทยมากขึ้น ภายหลังจาก

ประเทศอินเดียตองประสบกับวิกฤตการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยางหนักในชวงตนปที่ผานมา  

ดานธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนาม 6 เดือนแรกของป 2564 บริษัทฯ มียอดขายที่ดินทั้งส้ิน 33 ไร และยอด MOU 

83 ไร เน่ืองจากเขตนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 เหงะอานของบริษัทฯ ไดรับการตอบรับจากนัก

ลงทุนเปนอยางดี บริษัทฯ จึงเรงสานตองานกอสรางในพื้นที่เฟส 1B สวนที่เหลือจํานวน 2,100 ไร พรอมขยายการ

กอสรางในเฟส 2 และเฟส 3 คิดเปนพื้นที่เพิ่มเติมอีก 4,700 ไร รวมถึงการดําเนินการเพื่อขอใบอนุญาตและการอนุมัติ

โครงการเพื่อพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 2 แหงในจังหวัดทัญฮวา (Thanh Hoa) บนพื้นที่รวมกวา 7,500 ไร ที่ยังคงดําเนิน

ไปตามแผน โดยบริษัทฯ คาดวาจะสามารถเร่ิมเขาไปพัฒนาพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรม WHA Northern Industrial Zone 

และ WHA Smart Technology Industrial Zone ภายในส้ินปน้ี และเร่ิมเปดใหบริการพื้นที่แกนักลงทุนที่สนใจภายในป

หนา  

ทั้งน้ีบริษัทฯ ก็ไดมีการติดตามและประเมินสถานการณการผลิตและการกระจายวัคซีนของประเทศไทยและประเทศเพื่อน

บานในภูมิภาคอยางใกลชิด ในชวงผานมาบริษัทฯ ก็ยังคงไดรับการติดตอจากนักลงทุนที่แสดงความสนใจเขามาลงทุน

อยางตอเน่ือง โดยบริษัทฯ อยูระหวางการเจรจากับผูที่สนใจจํานวนมากกวา 30 ราย คิดเปนพื้นที่ขายรวมกวา 2,000 ไร

ทั้งไทยและเวียดนาม ซ่ึงหากการดําเนินการดานวัคซีนของประเทศตางๆ เปนไปตามแผนที่วางไวก็จะเปนปจจัยหนุน

สําคัญที่ทําใหเกิดการขยายตัวทางดานการคาและการลงทุนของภูมิภาคตอไป 

สําหรับผลประกอบการของธุรกิจนํ้าในไตรมาสที่ผานมามคีวามโดดเดน โดยบริษัทฯ มีปริมาณการจําหนายนํ้าในประเทศ

สําหรับไตรมาส 2 และ 6 เดือนแรกของป 2564 เทากับ 29.3 ลานลูกบาศกเมตร และ 56.8 ลานลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 

ซ่ึงการเติบโตดังกลาวสะทอนความตองการใชนํ้าที่เพิ่มมากขึ้นจากทั้งกลุมลูกคาเดิมในทุกอุตสาหกรรม และกลุมลูกคา

ใหมในกลุมปโตรเคมี อาทิ GC Oxirane ที่เร่ิมเปดดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตชวงปลายปและมีปริมาณการใชนํ้า

ประมาณ 5,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือลูกคาโรงไฟฟา อาทิ Gulf SRC ที่ขยายกําลังการผลิตทําใหมีความตองการใช

นํ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 12,500 ลูกบาศกเมตรตอวัน รวมถึงยังสะทอนการเติบโตอยางกาวกระโดดของปริมาณยอดจําหนาย

ผลิตภัณฑนํ้ามูลคาเพิ่ม (Value-Added Products) ที่มีการเติบโตอยางมากในชวง 6 เดือนแรกของป 2564 เมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของปกอนอีกดวย 

ทั้งน้ีปริมาณจําหนายนํ้าในประเทศเวียดนามในไตรมาส 2 และ 6 เดือนแรกของป 2564 มีจํานวนเทากับ 5.8 ลาน

ลูกบาศกเมตร และ 10.5 ลานลูกบาศกเมตร โดยบริษัท ดวง ริเวอร เซอรเฟส วอเตอรแพลนท (Duong River Surface 

Water Plant) หน่ึงในผูใหบริการนํ้าประปาชั้นนําของเมืองฮานอย ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุน 34% ก็ไดรับอานิสงคจากการ

ขยายตัวของเขตอุตสาหกรรมทั้งในบริเวณจังหวัดฮานอย และจังหวัดใกลเคียงอยาง จังหวัดบั๊กนิญ (Bac Ninh) และ

จังหวัดฮึงเอียน (Hung Yen) ซ่ึงบริษัท ดวง ริเวอร เซอรเฟส วอเตอรแพลนท ไดขยายทอประปาไปยังจังหวัดบั๊กนิญ 

(Bac Ninh) ในป 2563 และจะขยายไปยังจังหวัดฮึงเอียน (Hung Yen) เพื่อใหบริการนํ้าประปาแกลูกคาทั้งสามจังหวัด 

ในสวนของ ธุรกิจไฟฟา เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานในชวงคร่ึงปแรก กลุมธุรกิจ IPP ไดรับผลกระทบจากการรับรู

สวนแบงกําไรทางบัญชีจากโรงไฟฟา Gheco-One เน่ืองจากมีการปดซอมบํารุงใหญตามแผนในชวงไตรมาส 1 จํานวน 



 

 

37 วัน และมีการปดซอมบํารุงนอกแผนงานในไตรมาส 2 จํานวน 20 วัน ทําใหไดรับคาความพรอมจายลดลง อยางไรก็

ตาม ภายหลังการซอมบํารุงแลวเสร็จและกลับมาดําเนินการตามปกติ คาความพรอมจายที่ลดลงบางสวนจะไดรับการ

ชดเชยในชวงคร่ึงหลังของปและทําใหสวนแบงกําไรจากโรงไฟฟา Gheco-One ฟนตัวดีขึ้น  

สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 บริษัทฯ เซ็นสัญญาโครงการโซลารรูฟท็อปเพิ่มเติมอีก 1 สัญญา จํานวน 1.8 เมกะวัตต รวม

เปนจํานวนเซ็นสัญญาสะสมทั้งส้ิน 63 เมกะวัตต และเร่ิมเปดดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) เพื่อผลิตและจําหนายไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยใหกับลูกคาเพิ่มเติมอีกราว 2.5 เมกะวัตต สงผลใหมีกําลังการผลิตโครงการโซลารที่เปดดําเนินเชิง

พาณิชยแลวทั้งหมด 46 เมกะวัตต โดยปจจุบัน บริษัทฯ มีกําลังการผลิตไฟฟาที่เปดดําเนินการเชิงพาณิชยรวมตาม

สัดสวนการถือหุนเทากับ 596 เมกะวัตต รวมถึงบริษัทฯ อยูระหวางการเตรียมลงนามสัญญากับผูผลิตรายใหญภายใน

เดือนสิงหาคมน้ี ซ่ึงจะเปนสัญญาเพื่อผลิตและจําหนายไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคาขนาดประมาณ 20 

เมกะวัตต และนับเปนโครงการที่ใหญที่สุดตั้งแตบริษัทฯ เคยดําเนินการมา 

ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอรม บริษัทฯ มุงใหการสนับสนุนกลุมลูกคาและนักลงทุนที่ตองการนําเทคโนโลยี 5G เขามาพัฒนา

ธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยแผนการลงทุน 5G Tower รวมกับผูใหบริการโทรคมนาคมชั้นนําเพื่อ

วางแผนการติดตั้งเครือขายเพื่อกระจายสัญญาณ 5G และทดสอบการใชงานจริงควบคูไปกับการเรงดําเนินการติดตั้ง

โครงขายสายเคเบิลใยแกวนําแสง (FTTx) ภายในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ทั้งหมดใหแลวเสร็จภายในปน้ี ซ่ึงการ

แพรระบาดของโควิด-19 ก็สะทอนใหเห็นความสําคัญของการเขาถึงระบบโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลที่มีคุณภาพ และ

สงผลทําใหมีผูประกอบการและนักลงทุนแสดงความสนใจเขาลงทุนในศูนยบริการระบบขอมูลสารสนเทศ (Data Center) 

ของบริษัทฯ หลายราย ปจจุบันบริษัทฯ กําลังอยูระหวางการเจรจากับผูที่สนใจโดยคาดวาจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ภายในปน้ี 

คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน 

สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 บริษัทฯ มีรายไดรวมและสวนแบงกําไร และกําไรสุทธิทั้งสิ้น 1,873.1 ลานบาท และ 

260.2 ลานบาท ตามลําดับ โดยเปนรายไดรวมและสวนแบงกําไรปกติ และกําไรสุทธิปกติทั้งสิ้น 1,892.5 ลาน

บาท และ 282.4 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2 ป 2564 และ 6 เดือนแรกของป 2564 

งบการเงินรวม 

ไตรมาส 

2/2563 

ไตรมาส 

1/2564 

ไตรมาส 

2/2564 
YoY QoQ 

6   เดือน 

ป 2563 

6   เดือน 

ป 2564 
YoY 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท % % ลานบาท ลานบาท % 

รายไดรวมและสวนแบงกําไร 1,966.7 1,405.7 1,873.1 (4.8%)  33.2%  3,244.5 3,278.9 1.1% 

ตนทุนรวม 688.0 563.6 821.5 19.4%  45.8%  1,234.4 1,385.2 12.2% 

กําไรข้ันตนและสวนแบงกาํไร 1,043.3 431.4 823.4 (21.1%)  90.9%  1,429.0 1,254.7 (12.2%) 

กําไรสทุธ ิ 542.1 134.7 260.2 (52.0%)  93.2%  641.3 394.9 (38.4%) 

รายไดรวมและสวนแบงกําไรจาก

การดําเนนิงานปกติ/1 

(Normalized Total Revenue) 

1,885.0 1,454.3 1,892.5 0.4%  30.1%  

 

3,284.4 3,346.8 1.9% 

กําไรสทุธิจากการดําเนินงานปกติ/2 

(Normalized Net Income) 

466.2 183.8 282.4 (39.4%)  53.7%  677.0 466.2 (31.1%) 

 /1 รายไดรวมและสวนแบงกําไรจากการดําเนินงานปกติ = รายไดรวมไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน กําไร/(ขาดทุน) จากรายการพิเศษและ Deferred Revenue 

Items 
 
 

 



 

 

ประเด็นสําคัญ 

• รายไดรวมและสวนแบงกําไร และกําไรสุทธสํิาหรับไตรมาส 2 ป 2564 เทากับ 1,873.1 ลานบาท และ 260.2 ลานบาท 

ตามลําดับ ประกอบดวย ผลประกอบการปกติ และผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนซ่ึงสวนใหญเปนผลกําไร/ขาดทุนที่

ยังไมเกิดขึ้น (Unrealized Gain/Loss) หากพิจารณาผลประกอบการปกติ บริษัทฯ มีรายไดรวมและสวนแบงกําไรจาก

การดําเนินงาน และกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน เทากับ 1,892.5 ลานบาท และ 282.4 ลานบาท ตามลําดับ 

• รายไดคาเชาและคาบริการสําหรับไตรมาส 2 ป 2564 ลดลง 3.1% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันปกอน เปน 280.5 

ลานบาท เน่ืองจากการลดลงของพื้นที่ใหเชาจากการขายสินทรัพยเขากอง REITs ณ ส้ินป 2563 

• สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจที่ดินและการขายอสังหาริมทรัพย เทากับ 537.7 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 1.9% มีสาเหตุหลักเกิดจากการโอนที่ดินที่เพิ่มขึ้น 

• รายไดจากการขายและใหบริการระบบสาธารณูปโภค สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 เทากับ 595.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

23.8% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน เน่ืองจากมีความตองการใชนํ้าที่เพิ่มขึ้นทั้งจากลูกคาเดิมและลูกคา

ใหม และมีรายไดเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑนํ้ามูลคาเพิ่ม (นํ้าปราศจากแรธาตุและนํ้าอุตสาหกรรมเกรดสูง) ซ่ึงเร่ิม

จําหนายและใหบริการชวงคร่ึงหลังของป 2563 ที่เติบโตอยางมีนัยสําคัญ ประกอบกับความตองการใชนํ้าที่เพิ่มขึ้น

เน่ืองจากไตรมาสน้ีไมมีปญหาภาวะภัยแลง ดังเชนที่ประสบในไตรมาส 2 ป 2563 

• รายไดและสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจไฟฟาจากการดําเนินงาน (Normalized Revenue and Share of 

Profit from Investments in Power Associates) สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 เทากับ 324.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 21.9% 

เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากพลังงานแสงอาทิตยตาม

กําลังการผลิต (MW) เพิ่มขึ้นจากการทยอยเปดดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) รวมถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกรง

ของโรงไฟฟา SPPs 

• ตนทุนทางการเงิน เทากับ 298.2 ลานบาท ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน เน่ืองมาจาก

ตนทุนทางการเงินเฉล่ียถวงนํ้าหนักลดลง 0.08% จาก 3.02% ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2563 เปน 2.94% ณ ส้ินไตรมาส 

2 ป 2564 

• บริษัทฯ มีกําไรสุทธิและกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ (Normalized Net Income) สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 

เทากับ 260.2 ลานบาท และ 282.4 ลานบาท ลดลง 52.0% และ 39.4% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน

ของปกอน โดยกําไรสุทธิจากการดําเนินการปกติที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากในชวงไตรมาส 2 ป 2563 มีการบันทึก

รายไดจากการปรับโครงสรางสัญญาเชาของลูกคา 1 ราย จํานวน 172.4 ลานบาท และรายไดคาผานทาง (Right of 

Way) จํานวน 89.0 ลานบาท ซ่ึงไมมีการบันทึกรายการในลักษณะดังกลาวในไตรมาส 2 ป 2564 

โดยเมื่อพิจารณาเทียบกับไตรมาส 1 ป 2564 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ และกําไรสุทธิจากการดําเนินการปกต ิ

(Normalized Net Income) สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 เพิ่มขึ้น 30.1% และ 53.7% ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักจาก

การเพิ่มขึ้นของรายไดการขายที่ดิน และสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจไฟฟาจากการดําเนินงานปกติ 

(Normalized Share of Profit from Investment in Power Associates) 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการดําเนินงานรายธุรกิจ 

รายไดจากธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย (Rental Properties Business) 

งบการเงินรวม 

ไตรมาส 

2/2563 

ไตรมาส 

1/2564 

ไตรมาส 

2/2564 
YoY QoQ 

6   เดือน 

ป 2563 

6   เดือน 

ป 2564 
YoY 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท % % ลานบาท ลานบาท % 

การใหเชาและการใหบริการ 
        

รายไดคาเชาและคาบริการ 289.4 277.1 280.5 (3.1%) 1.2% 568.4 557.6 (1.9%) 

กําไรข้ันตน 202.5 190.7 208.9 3.2% 9.5% 397.8 399.6 (0.4%) 

อัตรากําไรข้ันตน (%) 69.9% 68.8% 74.5%   70.0% 71.7%  

อัตรากําไรข้ันตนท่ีแทจริงกอนปรบัรายการ

ทางบญัชี/1 (%) 

70.0% 68.9% 74.5%  1.2% 70.1% 71.7%  

การขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
        

รายไดจากการขายอสังหาริมทรพัยเพื่อการ

ลงทุน 

1.6 8.7 0.1 (93.0%) (98.7%) 1.6 8.8 448.8% 

กําไรข้ันตน 0.1 0.3 0.0 (93.0%) (96.4%) 0.1 0.3 101.6% 

อัตรากําไรข้ันตน (%) 9.1% 3.3% 9.1%   9.1% 3.3%  
/1  ไมรวมผลกระทบจากการจัดสรรปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ (Purchase Price Allocation หรือ PPA) 

1. การใหเชาและการใหบริการ 

 รายไดคาเชาและคาบริการคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา โรงงาน และระบบโครงสราง สําหรับไตรมาส 2 

ป 2564 เทากับ 280.5 ลานบาท ลดลง 3.1% และสําหรับงวด 6 เดือนของป 2564 เทากับ 557.6 ลานบาท ลดลง 

1.9% เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน เน่ืองจากการลดลงของพื้นที่ใหเชาจากการขายสินทรัพยเขากอง 

REITs ณ ส้ินป 2563 และเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.2% 

 อัตรากําไรขั้นตนจากการใหเชาและบริการคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา โรงงาน และระบบโครงสราง 

สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 เทากับ 74.5% และสําหรับงวด 6 เดือนของป 2564 เทากับ 71.7% เพิ่มขึ้นจาก

ชวงเวลาเดียวกันของปกอน เน่ืองจากอัตราการเชาพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น และการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 รายไดการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 เทากับ 0.1 ลานบาท และมีอัตรา

กําไรขั้นตนอยูที่ 9.1% และสําหรับงวด 6 เดือนของป 2564 เทากับ 8.8 ลานบาท และมีอัตรากําไรขั้นตนอยูที ่

3.3% โดยรายไดดังกลาวเกิดจากการทํางานสวนเพิ่ม (additional works) ใหกับลูกคารายนึง 

รายไดจากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development Business) 

 

ไตรมาส 

2/2563 

ไตรมาส 

1/2564 

ไตรมาส 

2/2564 
YoY QoQ 

6   เดือน 

ป 2563 

6   เดือน 

ป 2564 
YoY 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท % % ลานบาท ลานบาท % 

รายไดจากการขายท่ีดิน 527.7 154.1 537.7 1.9% 248.9% 773.0 691.8 (10.5%) 

กําไรข้ันตน 268.6 137.6 212.7 (20.8%) 54.6% 399.7 350.3 (12.4%) 

อัตรากําไรข้ันตน (%) 50.9% 89.3% 39.6%   51.7% 50.6%  

อัตรากําไรข้ันตนท่ีแทจริงกอนปรบั

รายการทางบญัชี/1(%) 

50.8% 88.7% 44.8%   51.8% 54.0%  

/1  ไมรวมผลกระทบจากการจัดสรรปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ (Purchase Price Allocation หรือ PPA) 

รายไดจากธุรกิจที่ดินและการขายอสังหาริมทรัพย สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 เทากับ 537.7 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 1.9% สาเหตุหลักเกิดจากการโอนที่ดินที่มากขึ้น และสําหรับงวด 6 เดือนของป 2564 เทากับ 691.8 ลานบาท 

ลดลง 10.5% จากชวงเวลาเดียวกันของป 2564 การลดลงมีสาเหตุหลักเกิดจากการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศ



 

 

ชั่วคราว จากสถานการณ COVID-19 ซ่ึงสงผลใหลูกคาชะลอดินทางมาดําเนินการโอนที่ดิน จึงทําใหยอดขายและการโอน

ที่ดินมีการเล่ือนออกไป นักลงทุนตางชาติยังคงแสดงความสนใจเขามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ของบริษัทฯ อยาง

ตอเน่ือง โดยเฉพาะมีกระแสที่จะยายการลงทนุออกจากประเทศจีนของกลุมนักลงทุนชาวจนี ญี่ปุน และอเมริกา ออกมายัง

เอเชียตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น และประเทศไทยยังมีศักยภาพและความแข็งแกรงในฐานะศูนยกลางการผลิตของภูมิภาค 

และจุดแข็งของกลุมนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอฯ สามารถตอบโจทยความตองการของกลุมลูกคาทั้งในประเทศ 

และตางประเทศไดเปนอยางดี โดยในไตรมาส 2 ป 2563 มีการบันทึกรายไดคาผานาทาง (Right of Way) จํานวน 89.0 

ลานบาท และไมมีการบันทึกรายการลักษณะดังกลาวในไตรมาส 2 ป 2564 ทั้งน้ีเทียบกับไตรมาส 1 ป 2564 รายไดจาก

ธุรกิจที่ดินและการขายอสังหาริมทรัพยปรับตัวเพิ่มขึ้น 248.9% 

อัตรากําไรขั้นตนจากธุรกิจที่ดินและการขายอสังหาริมทรัพย สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 เทากับ 39.6% 

ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน เน่ืองจากปกอนมีการรับรูรายไดสิทธิการใชทาง (right of ways) จํานวน 89.0 ลาน

บาท ซ่ึงเปนรายไดที่ปราศจากตนทุน อยางไรก็ตามถาไมรวมรายไดดังกลาว อัตรากําไรขั้นตนจะสําหรับไตรมาส 2 ป 

2563 จะอยูที่ 41.0% ซ่ึงเปนระดับที่ใกลเคียงกันกับป 2564  และสําหรับงวด 6 เดือนป 2564 มีอัตรากําไรขั้นตน เทากับ 

50.6% อยางไรก็ตามถาไมรวมรายไดที่กลาวขางตน อัตรากําไรขั้นตนจะอยูที่ 39.8% ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป

กอนที่ 45.4% เน่ืองมากจากมีการรับรูรายไดจากการโอนที่ดินที่นิคมเวียดนาม ซ่ึงมีอัตรากําไรขั้นตนที่ต่ํากวาประเทศ

ไทย 

รายไดจากธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟา (Utilities & Power Business) 

 
ไตรมาส 

2/2563 

ไตรมาส 

1/2564 

ไตรมาส 

2/2564 
YoY QoQ 

6   เดือน 

ป 2563 

6   เดือน 

ป 2564 
YoY 

 
ลานบาท ลานบาท ลานบาท % % ลานบาท ลานบาท % 

รายไดจากการขายและใหบรกิาร

สาธารณูปโภค 

481.4 586.3 595.8 23.8% 1.6% 1,015.4 1,182.1 16.4% 

กําไรข้ันตน 164.4 247.8 232.0 41.1% (7.6%) 361.5 479.8 32.7% 

อัตรากําไรข้ันตน (%) 34.2% 42.3% 38.9%   35.6% 40.6%  

อัตรากําไรข้ันตนท่ีแทจริงกอนปรบัรายการ

ทางบญัชี/1(%) 

37.7% 45.1% 41.8%   38.9% 43.5%  

สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจ

สาธารณูปโภค 

(37.0) (39.0) (38.6) (4.3%) 1.2% (66.2) (77.6) (17.2%) 

รายไดจากธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย 13.7 122.4 53.2 289.4% (56.5%) 20.7 175.6 749.8% 

กําไรข้ันตน 5.3 24.8 14.6 173.5% (41.1%) 8.3 39.4 372.5% 

อัตรากําไรข้ันตน (%) 39.1% 20.3% 27.5%   40.4% 22.4%  

สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจไฟฟา 

(รวม) 

510.8 (12.1) 184.7 (63.8%) 1631.3% 396.4 172.6 (56.5%) 

 –  สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจ

ไฟฟาจากการดําเนนิงาน/2 

(Normalized Share of Profit from 

Investments in Power Associates) 

252.6 165.6 271.5 7.5% 63.9% 497.5 437.1 (12.1%) 

 – กําไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น 258.2 (177.7) (86.8) (133.6%) 51.2% (101.0) (264.5) (161.7%) 
/1  ไมรวมผลกระทบจากการจัดสรรปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ (Purchase Price Allocation หรือ PPA) 
/2  สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจไฟฟาจาการดําเนินงาน = สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจไฟฟาหักผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน และกําไร/(ขาดทุน)จาก

รายการพิเศษ 

รายไดจากการขายและใหบริการระบบสาธารณูปโภค สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 เทากับ 595.8 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 23.8% และสําหรับงวด 6 เดือนของป 2564 เทากับ 1,182.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16.4% จากชวงเวลาเดียวกันของ

ป 2564 และเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 2564 เพิ่มขึ้น 1.6% เน่ืองจากมีความตองการใชนํ้าที่เพิ่มขึ้นทั้งจากลูกคาเดิมและ



 

 

ลูกคาใหม และมีรายไดเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑนํ้ามูลคาเพิ่ม (นํ้าปราศจากแรธาตุและนํ้าอุตสาหกรรมเกรดสูง) ซ่ึงเร่ิม

จําหนายและใหบริการชวงคร่ึงหลังของป 2563 ที่เติบโตอยางมีนัยสําคัญ ประกอบกับความตองการใชนํ้าที่เพิ่มขึ้น

เน่ืองจากไตรมาสน้ีไมมีปญหาภาวะภัยแลง ดังเชนที่ประสบในชวง 6 เดือนแรกของป 2563 

อัตรากําไรขั้นตนจากการขายและใหบริการสาธารณูปโภค สําหรับไตรมาส 2 และ 6 เดือนของป 2564 

เทากับ 38.9% และ 40.6% ตามลําดับ โดยกําไรขั้นตนและอัตรากําไรขั้นตนดังกลาวไดสะทอนถึงผลของการปรับปรุง

รายการทางบัญชีเร่ืองมูลคายุติธรรมในการเขาซ้ือกิจการ อยางไรก็ตามหากพิจารณาถึงรายไดและกําไรขั้นตนที่แทจริง

จากการดําเนินงานกอนปรับรายการทางบัญชี อัตรากําไรขั้นตนที่แทจริงของรายไดรับจากการใหบริการสาธารณูปโภคอยู

ที่ 41.8% และ 43.5% ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน เน่ืองจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้น

ของปริมาณผลิตภัณฑนํ้ามูลคาเพิ่ม (Value-Added Products) 

สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจสาธารณูปโภค สําหรับไตรมาส 2 และ 6 เดือนของป 2564 เทากับ 

(38.6) ลานบาท และ (77.6) ลานบาท ตามลําดับ สาเหตุหลักจากการรับรูสวนแบงขาดทุนจาก SDWTP โดยปริมาณนํ้า

ของโครงการ SDWTP ในไตรมาส 2 ป 2564 เร่ิมทยอยปรับตัวสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 28.9% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน

ของปกอน และเพิ่มขึ้น 23.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 2564 

รายไดจากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 เทากับ 53.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 289.4%  

และสําหรับงวด 6 เดือนของป 2564 เทากับ 175.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 749.8% จากชวงเวลาเดียวกันของป 2563 

เน่ืองจากมีรายไดใหมจากการใหบริการติดตั้งแผงโซลาเซลล (EPC) เพื่อผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของโครงการ 

AAT จํานวน 108.2 ลานบาท ที่เร่ิมรับรูในคร่ึงปแรกของป 2564 และกําลังการผลิต (MW) เพิ่มขึ้นจากการทยอยเปด

ดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) 

อัตรากําไรขั้นตนจากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย สําหรับไตรมาส 2 และ 6 เดือนของป 2564 เทากับ 27.5%

และ 22.4% ตามลําดับ ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน เน่ืองจากในปน้ีมีการรับรูไดรายจากการใหบริการตดิตั้งแผง

โซลาเซลล (EPC) เพื่อผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของโครงการ AAT ที่กลาวไวขางตน ซ่ึงธุรกิจประเภทน้ีมีอัตรากําไร

ขั้นตนที่ไมสูงมาก 

สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจไฟฟาจากการดําเนินงาน (Normalized Share of Profit from 

Investments in Power Associates) สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 เทากับ 271.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของปกอน และเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 2564 เพิ่มขึ้น 63.9% หากรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน 

ซ่ึงสวนใหญเปนผลกําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น (Unrealized Gain/Loss) สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจไฟฟาจะ

เทากับ 184.7 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นของกําไรจากบริษัทรวมในธุรกิจไฟฟาจากการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2 

(Normalized Share of Profit from Investments in Power Associates) มีสาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานที่

แข็งแกรงจากโรงไฟฟา SPPs รวมถึงในไตรมาสน้ีไมมีการปดซอมบํารุงของโรงไฟฟา SPPs สําหรับงวด 6 เดือนของป 

2564 เทากับ 437.1 ลานบาท ลดลง 12.1% เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน แมวาสวนแบงกําไรจาก IPPs จะลดลง

จากการที่ Gheco-1 มีการปดซอมบํารุงรักษาตามแผนงานจํานวน 37 วันในไตรมาส 1 และปดซอมบํารุงรักษานอก

แผนงานจํานวน 20 วัน ในไตรมาส 2 ของป 2564 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายไดอื่น 

 
ไตรมาส 

2/2563 

ไตรมาส 

1/2564 

ไตรมาส 

2/2564 
YoY QoQ 

6   เดือน 

ป 2563 

6   เดือน 

ป 2564 
YoY 

 
ลานบาท ลานบาท ลานบาท % % ลานบาท ลานบาท % 

รายไดจากเงนิปนผลและการบริหาร

จัดการ 

114.1 138.9 135.2 18.5% (2.7%) 195.5 274.1 40.2% 

รายไดอ่ืนๆ 32.3 147.0 93.1 188.3% (36.7%) 296.5 240.0 (19.1%) 

รวมรายไดอ่ืน 146.3 285.9 228.2 56.0% (20.2%) 492.1 514.1 4.5% 

รายไดอ่ืนๆ จากการดําเนินงาน/1 208.7 17.8 25.7 (87.7%) 44.5% 235.4 43.5 (81.5%) 

รวมรายไดอื่นจากการดําเนนิงาน/1 322.8 156.7 160.9 (50.2%) 2.6% 430.9 317.6 (26.3%) 
/1 ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน 

รายไดอื่นจาการดําเนินงาน สําหรับไตรมาส 2 และ 6 เดือนของป 2564 เทากับ 160.9 ลานบาท และ 317.6 ลานบาท 

ลดลง 50.2% และ 26.3% ตามลําดับ จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปน้ี 

 รายไดเงินปนผลและคาบริหารจัดการ สําหรับไตรมาส 2 และ 6 เดือนของป 2564 เทากับ 135.2 ลานบาท และ 

274.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18.5% และ 40.2% ตามลําดับ จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จากการรับรูรายไดเงินปน

ผลรับที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของขนาดของกองทรัสต 

 รายไดอ่ืนจากการดําเนินงาน ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายเงินลงทุน และรายไดอ่ืนๆ รวม

ท้ังหมดสําหรับไตรมาส 2 และ 6 เดือนของป 2564 เทากับ 25.7 ลานบาท และ 43.5 ลานบาท ลดลง 87.7% 

และ 81.5% ตามลําดับ จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยในไตรมาส 2 ป 2563 ไดมีการบันทึกรายไดจากการ

ปรับโครงสรางสัญญาเชาของลูกคา 1 ราย จํานวน 172.4 ลานบาท 

การวิเคราะหคาใชจาย 

 
ไตรมาส 

2/2563 

ไตรมาส 

1/2564 

ไตรมาส 

2/2564 
YoY QoQ 

6   เดือน 

ป 2563 

6   เดือน 

ป 2564 
YoY 

 
ลานบาท ลานบาท ลานบาท % % ลานบาท ลานบาท % 

คาใชจายในการขาย 38.4 13.5 28.4 (26.1%) 110.7% 71.3 41.9 (41.3%) 

คาใชจายในการบริหาร 260.2 304.8 334.3 28.5% 9.7% 537.8 639.1 18.8% 

ตนทุนทางการเงิน 305.2 281.0 298.2 (2.3%) 6.1% 560.5 579.2 3.3% 

รวมคาใชจาย 603.7 599.3 660.9 9.5% 10.3% 1,169.6 1,260.3 7.8% 

 คาใชจายในการขาย สําหรับไตรมาส 2 และ 6 เดือนของป 2564 เทากับ 28.4 ลานบาท และ 41.9 ลานบาท ลดลง 

26.1% และ 41.3% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากการโอนที่ดินในประเทศ

ที่ลดลง 

 คาใชจายในการบริหาร สําหรับไตรมาส 2 และ 6 เดือนของป 2564 เทากับ 334.3 ลานบาท และ 639.1 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 28.5% และ 18.8% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

 ตนทุนทางการเงิน สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 เทากับ 298.2 ลานบาท ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน

ของปกอน เน่ืองมาจากตนทุนทางการเงินเฉล่ียถวงนํ้าหนักลดลง 0.08% จาก 3.02% ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2563 เปน 

2.94% ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2564 สําหรับงวด 6 เดือนของป 2564 บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงิน เทากับ 579.2 ลาน

บาท เพิ่มขึ้น 3.3% เปนผลมาจากจํานวนหน้ีสินที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน เน่ืองจากบริษัทฯ 

ไดมีสํารองกระแสเงินสดสําหรับการชําระหุนกูในไตรมาส 3 ป 2564 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินเฉล่ีย

ที่ลดลงตามที่กลาวขางตน 

  



 

 

ฐานะทางการเงิน 

 

การเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงนิรวมของบริษัทฯ ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2564 มีดังตอไปน้ี 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทัง้หมด 84,315.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,693.9 ลานบาท จาก 

82,621.1 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดหลักดังน้ี 

1. การเพิ่มขึ้นของเงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน จํานวน 74.5 ลานบาท สาเหตุหลักจากการใหกูยืมแก

กิจการรวมคา 

2. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย จํานวน 2,713.5 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีการจัดประเภท

สินทรัพยที่จะขายใหแกกองทรัสต WHART โดยเปล่ียนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เปนสินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ถือไวเพื่อขาย 

3. การลดลงของเงนิลงทุนในกิจการรวมคา จํานวน 655.8 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากการจายปนผล และการลดทุนใน

กิจการรวมคา 

4. การลดลงของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน(สุทธิ) จํานวน 1,447.7 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ไดมีจัดประเภท

สินทรัพยที่กลาวในขางตน อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาโครงการใหมๆ อยางตอเน่ือง 

หน้ีสิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมจํานวน 52,200.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,746.2 ลานบาท จาก 50,453.9 

ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยการเพิ่มขึ้นของหน้ีสินบางสวนมาจากการที่บริษัทฯ มีการใชเงินกูจากสถาบัน

การเงินเพิ่มมากขึ้น หากพิจารณาเฉพาะหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ มีจํานวน 42,984.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

1,731.0 ลานบาท จาก 41,253.7 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ไดมีสํารองกระแสเงินสดสําหรับการชําระหุนกูในไตรมาส 3 

ป 2564 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตราตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียที่ลดลง 0.10% โดยลดลงจาก 3.04% ณ ส้ินป 2563 

เปน 2.94% ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2564 
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ในชวงคร่ึงปแรกของป 2564 บริษัทฯ มีการใชเงินกูยืมระยะส้ัน เพิ่มขึ้นจํานวน 5,800.0 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทฯมี

การคืนหน้ีระยะส้ันและระยะยาวรวมทั้งส้ิน จํานวน 3,485.0 ลานบาท นอกจากน้ีบริษัทฯ มีหุนกู(สุทธิ) ลดลงจํานวน 

570.0 ลานบาท สงผลใหบริษัทฯ มีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจํานวน 1,731.0 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ไดมี

สํารองกระแสเงินสดสําหรับการชําระหุนกูในไตรมาส 3 ป 2564 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 32,114.9 ลานบาท ซ่ึงลดลงจํานวน 52.3 ลานบาท 

จาก 32,167.2 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลักเกิดจากในระหวางปบริษัทฯไดมีการจายเงินปนผล 

ราคาหนวยและมูลคาของเงินทุน 

 
ราคาหนวย (บาท) การเพ่ินข้ึน/(ลดลง) 

 
ณ ส้ินป 2563 

31 ธันวาคม 2563 

ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2564 

30 มิถุนายน 2564 

ของมูลคาเงินลงทุน 

 (ลานบาท) 

กองทรัสต WHART 13.3 13.4 41.7 

กองทรัสต HREIT 7.7 8.9 157.5 

กองทรัสต WHABT 8.6 9.1 13.6 

รวม   212.8 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

 
 ไตรมาส 2 ป 2563 ไตรมาส 2 ป 2564 

อัตราสวนกําไรขั้นตน (%)  44.8% 45.1% 

อัตราสวนกําไรสุทธิ (%)  27.6% 13.9% 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)  1.6 1.6 

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)  1.3 1.3 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)  23.3 25.9 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)  295.1 244.5 

อัตราภาษีจริง (%)  0.0% 10.1% 

เครดิตเทอม 

สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย อยูที่ 25.9 วัน เพิ่มขึ้นจาก 23.3 วัน จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน

โดยตัวเลขดังกลาวยังคงอยูในชวงเครดิตเทอมที่ทางบริษัทฯใหกับลูกคา ซ่ึงอยูระหวาง 0-45 วัน ขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจ 

โดยการเพิ่มขึ้นน้ันเปนผลมาจากสถานการณ COVID-19 แตอยางไรก็ตามทางบริษัทฯยังสามารถดําเนินการเก็บหน้ีได

ตามปกติ 

บริษัทฯมีระยะเวลาการชําระหน้ีเฉล่ีย อยูที่ 244.5 วัน สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 ลดลงจาก 295.1 วัน ในชวงเวลา

เดียวกันของปกอน โดยป 2564 กลุมบริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบจากวิกฤตดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ และสามารถบริหาร

จัดการกระแสเงินสดไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหกลุมบริษัทฯ ไมไดมีปญหาในการจายชําระเงินใหแกคูคาแตอยางใด 

สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเครดิตเทอมที่กําหนดไวไดอยางปกติ 

 



 

 

ภาษีเงินได 

สําหรับไตรมาส 2 ป 2564 บริษัทฯมีกําไรกอนภาษีเงินไดอยูที่ 390.6 ลานบาท และมีคาใชจายภาษีเงินไดอยูที่ 39.6 ลาน

บาท โดยคิดเปนอัตราภาษีจริง (Effective Tax Rate) อยูที่ 10.1% โดยอัตราภาษีจริงต่ํากวาอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ซ่ึงกําหนดไวรอยละ 20.0% เปนผลมาจากความแตกตางของการคํานวณภาษีเงินไดระหวางทางบัญชีและทางภาษ ี

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 (นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก)     

 ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน      


	ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 และ 6 เดือนแรกของปี 2564

