
 

 

 11 พฤศจกิายน 2565 

 

เรื่อง ชีแ้จงผลการดาํเนินงานสาํหรบังบการเงนิสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ตามทีบ่รษิัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ได้นําส่งงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ 

และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สําหรบังวดไตรมาส 3 ปี 2565 สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 ทีผ่่าน

การสอบทานจากผูส้อบบญัชแีลว้นัน้ บรษิทัฯ ขอชีแ้จงผลการดาํเนินงานในรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ณ วนัที ่12 ตุลาคม 2565 รายงานของคณะกรรมการการเงนิ (กนง.) ประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มฟ้ืนตวัต่อเน่ืองใน

ปี 2565 และ 2566 โดยคาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 3.3 และ 4.2 ตามลําดบั จาก (1) จาํนวนนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่พิม่ขึน้

ต่อเน่ืองดกีว่าคาด โดยในปี 2565 คาดว่าจะมนัีกท่องเที่ยวต่างชาตเิพิม่ขึน้จาก 6 ล้านคนเป็น 9.5 ล้านคน จากความ

ต้องการ เดนิทางท่องเทีย่วทีม่ากขึน้และมาตรการควบคุมการเดนิทางระหว่างประเทศทีค่ลี่คลายลง ขณะทีป่ระมาณการ

นักท่องเทีย่วต่างชาตใินปี 2566 เพิม่ขึน้จาก 19 เป็น 21 ลา้นคน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเทีย่วเอเชยีทีไ่ม่รวมจนี (2) การ

บรโิภคภาคเอกชนโดยรวมมแีนวโน้มฟ้ืนตวัต่อเน่ือง โดยการบรโิภคหมวดบรกิารฟ้ืนตวักลบัเขา้สู่ระดบัก่อนการระบาด 

COVID-19 ตามการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่ว 

ในขณะทีร่ายงานล่าสุดของ SCB EIC ปรบัประมาณการเศรษฐกจิไทยปี 2022 เป็น 3.0% (เดมิ 2.9%) และ 3.7% ในปี 

2023 ตามการฟ้ืนตวัของการท่องเทีย่วและภาคบรกิาร จากการเปิดประเทศรบันักท่องเทีย่วต่างชาตแิละการผ่อนคลาย

มาตรการเดนิทางขา้มพรมแดนทัว่โลก โดย EIC ประเมนิว่าจาํนวนนักท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางมาไทยจะเพิม่เป็น 10.3 

ล้านคนในปีน้ีและ 28.3 ล้านคนในปี 2023 หลงัจนีมแีนวโน้มเริม่เปิดประเทศผ่อนคลายการท่องเที่ยวตัง้แต่ปลายปีน้ี 

ประกอบกบัแนวโน้มการเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศทีค่าดว่าจะเตบิโตไดด้กีลบัไปใกล้ระดบัก่อนเกดิ COVID-19 ในปี 

2023 ส่งผลใหร้ายไดจ้ากภาคการท่องเทีย่วและบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง และการบรโิภคภาคเอกชนขยายตวัต่อเน่ือง แต่ยงัมี

แรงกดดนัจากค่าครองชพีทีย่งัสูงอยู่ EIC ปรบัเพิม่อตัราเงนิเฟ้อไทยในปี 2022 เป็น 6.1% (เดมิ 5.9%) และคาดว่าเงนิ

เฟ้อจะทยอยปรบัลดลงอย่างชา้ ๆ อยู่ที ่3.2 % ในปี 2023 สงูกว่ากรอบเป้าหมายเงนิเฟ้อ จากราคาพลงังานและอาหารที่

ยงัอยู่ในระดบัสูงต่อเน่ือง รวมถงึการส่งผ่านต้นทุนของผูผ้ลติไปยงัราคาสนิคา้ในกลุ่มอื่นทีม่มีากขึน้ ขณะทีก่ารส่งออกมี

แนวโน้มขยายตัวชะลอลงตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก เช่นเดียวกับรายงานของศูนย์วจิยักสิกรไทยที่ประเมนิ

ทศิทางเศรษฐกจิไทยในช่วงทีเ่หลอืของปี 2565 ต่อเน่ืองถงึปี 2566 ตอ้งพึง่พาแรงส่งจากการฟ้ืนตวัของการท่องเทีย่วเป็น

หลกั โดยคาดการณ์จํานวนนักท่องเทีย่วในปีน้ีไวท้ี ่9.75 ล้านคน เพิม่ขึน้จากเดมิที ่7.2 ล้านคน ขณะทีปี่ 2566 จํานวน

นักท่องเทีย่วคาดว่าจะขยบัขึน้มาที ่13.0-20.0 ล้านคน ซึ่งยงัตํ่ากว่าช่วงก่อนวกิฤตโควดิที ่40 ล้านคนอย่างมนัียสําคญั 

โดยรวมแล้ว ศูนย์วจิยักสกิรไทยจงึยงัคงประมาณการจดีพีขีองปี 2565 ไว้ที่ร้อยละ 2.9 ขณะที่ แม้ในปี 2566 จดีพีจีะ

ขยายตวัเร่งขึน้มาทีก่รอบรอ้ยละ 3.2-4.2 แต่กย็งัมหีลายปัจจยัเสีย่งใหต้ดิตามทัง้เงนิเฟ้อ การขึน้ดอกเบี้ย และภาวะการ

ชะลอตวัของเศรษฐกจิคู่คา้หลายประเทศ 

จากการเปิดเผยของรฐับาลเวยีดนาม รฐับาลเวยีดนามตัง้เป้าการเตบิโตของ GDP ไวท้ี ่7.5% โดยในครึง่ปีแรกปี 2565 

(ม.ค.-ม.ิย.) เวยีดนามมกีารขยายตวั GDP อยู่ที ่6.42% เพิม่ขึน้จากการขยายตวัในเดยีวกนัของปี 2564 ซึ่งอยู่ที ่5.05%  

สําหรบักลไกสําคญัที่ขบัเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจเวียดนาม คือ การดึง FDI ปัจจุบนัเวยีดนามม ีFDI กว่า 16,300 

โครงการ มูลค่ารวม 238 พนัล้านดอลลาร์ และมนัีกลงทุนจากกว่า 100 ประเทศเขา้มาลงทุน และมบีรษิทัขา้มชาตขินาด

ใหญ่ อาท ิIntel, Microsoft, Foxconn, Samsung, Sanyo, Sony, Fujitsu, Toshiba, Panasonic ประเทศผูล้งทุนสะสมใน



 

 

เวยีดนามสงูอนัดบั 1 ไดแ้ก่ เกาหลใีต ้และอนัดบัที ่2 ไดแ้ก่ สงิคโปร ์นอกจากน้ี ธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชยี (ADB) ได้

คงประมาณการการเตบิโตของเศรษฐกจิเวยีดนามในปีน้ีไวท้ีร่อ้ยละ 6.5 ในปี 2565 และรอ้ยละ 6.7 ในปี 2566 เน่ืองจาก

เศรษฐกิจของเวียดนามฟ้ืนตัวเร็วกว่าที่คาดไว้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 และยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองท่ามกลาง

เศรษฐกจิโลกทีท่า้ทาย การฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองไดร้บัการสนับสนุนจากปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิทีแ่ขง็แกร่งและไดแ้รง

หนุนจากการกลบัมาของการผลติและบรกิารทีเ่รว็เกนิคาด 

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน 

ในช่วง 9 เดอืน (ม.ค. – ก.ย.) ปี 2565 มโีครงการขอรบัการส่งเสรมิการลงทุน 1,247 โครงการ เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อน รอ้ยละ 8 และมลูค่ารวม 439,090 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14 เน่ืองจากปีทีแ่ลว้ มโีครงการขนาดใหญ่ในกจิการ

ผลติพลงังานไฟฟ้ายื่นขอรบัการส่งเสรมิหลายโครงการ มูลค่ารวมกว่า 1.5 แสนล้านบาท หากพจิารณาจากสถติกิารออก

บตัรส่งเสรมิ จะพบว่าในช่วง 9 เดอืนทีผ่่านมา มกีารออกบตัรส่งเสรมิ 1,101 โครงการ เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

รอ้ยละ 17 และมูลค่ารวม 357,552 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 57 เป็นสญัญาณว่าในช่วง 1 - 2 ปีขา้งหน้า จะมกีารลงทุน

เกดิขึน้จรงิมากขึน้  

ในช่วง 9 เดอืน คาํขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย มมีลูค่ารวม 286,699 ลา้นบาท ส่วนใหญ่อยู่

ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ปิโตรเคมแีละ

เคมภีณัฑ์ ขณะทีก่ารลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มมีูลค่ารวม 275,624 ล้านบาท โดยการลงทุนจากจนี มเีงนิ

ลงทุนมากทีสุ่ด 45,024 ลา้นบาท ตามดว้ยไตห้วนั 39,256 ลา้นบาท และญีปุ่่ น 37,591 ลา้นบาท โดยมลูค่าการลงทุนจาก

จนีและไตห้วนั ส่วนใหญ่อยูใ่นอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่คาดว่าการลงทุนใน 

2 สาขาน้ี จะยงัคงขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง สาํหรบัพืน้ทีเ่ป้าหมาย EEC มกีารขอรบัส่งเสรมิจาํนวน 376 โครงการ เงนิลงทุน

รวม 246,655 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 56 ของการลงทุนทัง้หมด ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในจงัหวดัระยองและชลบรุ ี

นอกจากน้ี มคีาํขอรบัส่งเสรมิการลงทุนตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพ จาํนวน 234 โครงการ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 86 และ

มเีงนิลงทุน 15,281 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัรทีท่นัสมยัและนําระบบ

อตัโนมตัิมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต สอดรบักับสงัคมผู้สูงวยั รองลงมาคือ การลงทุนเพื่อปรบัเปลี่ยนมาใช้

พลงังานทดแทนหรอืการประหยดัพลงังาน ซึง่สอดคลอ้งกบัทศิทางการลดคารบ์อนของโลก 

สําหรบัประเทศเวยีดนาม การลงทุนโดยตรงจากต่างชาตใินช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2565 มยีอดรวมเงนิทุนจดทะเบยีน 

(Registered Capital) ทัง้สิน้ 18,754 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงรอ้ยละ 15.3 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดย

แบ่งเป็น (1) โครงการใหม่รวมทัง้สิน้ 1,355 โครงการ (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.8) คดิเป็นเงนิทุนจดทะเบยีน 7,124 ลา้นเหรยีญ

สหรฐัฯ (ลดลงรอ้ยละ 43.0) (2) โครงการปรบัเพิม่เงนิทุนรวมทัง้สิน้ 769 โครงการ (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.4) คดิเป็นเงนิทุน

จดทะเบยีน 8,348.84 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (เพิม่ขึ้นร้อยละ 29.9) และ (3) เงนิทุนจดทะเบยีนสําหรบัการซื้อหุ้นจํานวน 

2,697 รายการ คดิเป็นมูลค่าเงนิลงทุนรวมทัง้สิน้ 2,270 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 41.4) ทัง้น้ี โครงการลงทุน

จากต่างชาตมิกีารเบกิจ่ายเงนิทุน (Realized Capital) รวมทัง้สิน้ 3,282 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.9 เมื่อเทยีบ

กบัช่วงเดยีวกนัของปี 2564  

ภาพรวมของบริษทัฯ ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2565 

ธุรกิจโลจิสติกส์ มีผลงานการดําเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น จากอานิสงส์การเปิดประเทศที่ส่งผลให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกจิ และสภาวะการลงทุนกลบัมาคกึคกัอกีครัง้ โดยในช่วง 9 เดอืนแรกปี 2565 บรษิทัฯ ไดม้กีารลงนามสญัญาเช่า

โครงการ Built-to-Suit และโรงงาน / คลงัสนิค้าสําเร็จรูปเพิม่เตมิรวม 137,952 ตารางเมตร ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ ยงัมี

สญัญาเช่าระยะสัน้ทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูรวม 113,955 ตารางเมตร ซึง่เป็นตวัเลขทีส่งูกว่าเป้าหมายทีว่างไวท้ัง้ปีที ่100,000 

ตารางเมตร โดยปัจจุบนับรษิทัฯ มพีืน้ทีค่ลงัสนิคา้ภายใต้การถอืครองและบรหิารทัง้หมด 2,715,831 ตารางเมตร และมี



 

 

ความต้องการเช่าพื้นที่คลงัสนิคา้คุณภาพสูงเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้อตัราการเช่าพืน้ที ่(Occupancy Rate) ของ

บรษิทัฯ โดยรวมอยู่ทีร่อ้ยละ 94 

โดยในช่วงทีเ่หลอืของปีน้ี บรษิทัฯ มโีครงการทีเ่ตรยีมส่งมอบอีกหลายโครงการ อาท ิโครงการคลงัสนิค้าใหม่รวมพื้นที่

กว่า 51,000 ตารางเมตร รวมทัง้การเปิดตวัคลงัสนิคา้ดบับลวิเอชเอ เมกกะ โลจสิตกิส์ใหม่อีก 2 โครงการย่านบางนา-

ตราด กม. 18 และบางนา-ตราด กม. 23 รวมถงึพืน้ทีส่่วนต่อขยายของโครงการดบับลวิเอชเอ เมกกะ โลจสิตกิส ์เซน็เตอร ์

เทพารกัษ์ กม. 21 (WHA Mega Logistics Center Theparak KM. 21) รวมพืน้ทีท่ ัง้สิน้กว่า 420,000 ตร.ม. 

นอกจากน้ี WHA Group ยงัมอีาคารสํานักงานใหเ้ช่าระดบัเวลิด์คลาส 6 แห่ง ในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ รวมพืน้ที ่

100,000 ตร.ม. รวมถงึดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์อาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของบรษิทัฯ ย่านบางนา และ WHA KW 

S25 โครงการสาํนักงานล่าสุด ซึง่คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ช่วงกลางปี 2566    

สําหรบัแผนการขายทรพัย์สนิ และ/หรอื สทิธกิารเช่าทรพัย์สนิใหก้บักองทรสัต์ WHART และ WHAIR ยงัคงเป็นไปตาม

แผนงานทีว่างไว ้ในปีน้ีบรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายจาํหน่ายทรพัย์สนิคดิเป็นพืน้ทีเ่ช่ารวมทัง้สิน้ประมาณ 208,149 ตารางเมตร 

มลูค่าประมาณ 5,397 ลา้นบาท โดยคาดว่าจะสามารถรบัรูร้ายไดภ้ายในไตรมาส 4/2565 น้ี 

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ตอกยํ้าการเป็นผู้นําด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย หลังประกาศปรบั

เป้าหมายยอดขายทีด่นิสาํหรบัปี 2565 เป็น 1,650 ไร่ พรอ้มเร่งขยายธุรกจิพฒันานิคมอุตสาหกรรมในเวยีดนามเพิม่มาก

ขึน้ ส่งผลให้ 9 เดอืนแรกปี 2565 บรษิทัฯ มยีอดขายที่ดนิรวม 1,512 ไร่ แบ่งเป็นในประเทศไทย 1,412 ไร่ ประเทศ

เวยีดนาม 100 ไร่ และยงัมยีอด MOU รวม 178 ไร่ แบ่งเป็นประเทศไทย 61 ไร่ ประเทศเวยีดนาม 117 ไร่  

ขณะที่ยอดขายทีด่นิรอโอน (Backlog) ในไตรมาส 3 ปี 2565 มกีว่า 1,300 ไร่ ซึ่งคาดว่าบรษิัทฯ จะสามารถทยอยโอน

ที่ดินส่วนหน่ึงได้ในช่วงที่เหลือของปี 2565 และคาดว่าจะทยอยโอนที่ดินในส่วนที่เหลือทัง้หมดได้ภายในปี 2566 

สอดคล้องกบัทศิทางการลงทุนและการยา้ยฐานการผลติเขา้มาในประเทศไทย โดยปัจจุบนับรษิทัฯ มพีืน้ทีอุ่ตสาหกรรม

พรอ้มขายกว่า 4,250 ไร่ นอกจากน้ีการพฒันานิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง 36 เสรจ็สมบูรณ์เป็นทีเ่รยีบร้อย

แลว้ มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 1,281 ไร่ ในขณะทีก่ารก่อสรา้งพืน้ทีส่่วนขยายของนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเออสีเทริน์ซบีอรด์ 4 

(WHA ESIE 4) ขนาด 573 ไร่ คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที ่4 ปี 2565 และไดเ้ริม่ดาํเนินการก่อสรา้งโครงการนิคม

อุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง (WHA IER) เมื่อเดอืนตุลาคมทีผ่่านมา 

ส่วนการขยายเขตอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนามนัน้ ยงัคงเดนิหน้าต่อเน่ือง ล่าสุดได้เร่งพฒันาพืน้ทีใ่นส่วนของเขต

อุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล โซน 1 – เหงะอาน เฟส 2 ขนาด 2,215 ไร่ หลงัจากเฟส 1 ขนาด 900 ไร่ ได้

พฒันาแล้วเสรจ็เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว และพืน้ทีร่อ้ยละ 74 ของเฟส 1 ไดป้ล่อยเช่าใหก้บัลูกคา้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

อาท ิชิ้นส่วนยานยนต ์การแปรรูปอาหาร พลงังานแสงอาทติย์ วสัดุก่อสรา้ง และอเิลก็ทรอนิกส ์โดยมกีารลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศจาํนวน 500 ลา้นเหรยีญสหรฐั   

นอกจากน้ี ยงัเตรยีมแผนทีจ่ะพฒันาในขตนิคมอุตสาหกรรม ขนาด 5,625 ไร่ ในจงัหวดัถัง่หวั ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการขอ

อนุมตัิการลงทุนจากภาครฐั ซึ่งจงัหวดัถัง่หวัเป็นหน่ึงในเมอืงเศรฐกิจของเวยีดนาม มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของ

ประเทศ และยงัเป็นจงัหวดัที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์การขนส่งที่สําคญัเพราะใกล้กับกรุงฮานอย และท่าเรอืน้ําลึกแหล็ก

เฮวี่ยน ภายใต้ชื่อโครงการ WHA Smart Technology Industrial Zone – Thanh Hoa เพื่อรองรบัความต้องการของนัก

ลงทุนดา้นเทคโนโลยมีลูค่าสงู และการขยายโครงการ “Northern Technology Corridor” ของประเทศเวยีดนาม 

ขณะเดยีวกนัทางบรษิทัฯ ไดล้งนามบนัทกึความเขา้ใจสําหรบัโครงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งที ่3 ในประเทศเวยีดนาม ที่

จงัหวดักว๋างนาม บนพืน้ทีร่าว 2,500 ไร่  โดยโครงการ ‘WHA Smart Eco Industrial Zone – Quang Nam’ ซึ่งตัง้อยู่ใน

ทําเลยุทธศาสตร์ ใจกลางภาคกลาง ใกล้จงัหวดัดานังและกว๋างหงาย ในอนาคตโซนอุตสาหกรรมเชงินิเวศอจัฉรยิะแห่งน้ี 



 

 

จะรองรบัอุตสาหกรรมไฮเทคสะอาด อาท ิอุตสาหกรรมยานยนต ์เครื่องกล ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์โทรคมนาคม การแพทย ์

หรอืโลจสิตกิส ์

ธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ํา) มีการเติบโตต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ มีปริมาณยอดขายและบริหารน้ําทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศรวมสําหรบัไตรมาส 3 และ 9 เดือนแรกของปี 2565 เท่ากับ 36.6 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 111.7 ล้าน

ลูกบาศกเ์มตร ส่วนปรมิาณการจาํหน่ายน้ําภายในประเทศสาํหรบัไตรมาส 3 จาํนวน 28.7 ลา้นลูกบาศกเ์มตร มกีารชะลอ

ตวัลงเลก็น้อย เน่ืองจากมลูีกคา้บางรายหยุดปิดซ่อมบาํรุง ส่งผลใหป้รมิาณยอดจาํหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมลดลง ขณะที่

ปรมิาณยอดจาํหน่ายน้ําดบิและผลติภณัฑน้ํ์ามลูค่าเพิม่ (Value Added Product) ปรบัตวัดขีึน้  

ขณะทีย่อดขายน้ําในต่างประเทศในไตรมาส 3 และ 9 เดอืนแรกของปี 2565 บรษิทัฯ มยีอดจําหน่ายน้ํารวมตามสดัส่วน

การถือหุ้นเท่ากบั 7.9 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 20.7 ล้านลูกบาศก์เมตร ปรบัตวัดขีึ้น โดยมปัีจจยัหลกัจากปรมิาณการ

จําหน่ายน้ําโครงการ Duong River ในไตรมาส 3 ทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากเศรษฐกจิในเวยีดนามปรบัตวัดขีึน้ภายหลงัจากการ

เปิดประเทศและสถานการณ์ Covid-19 เริม่ผ่อนคลาย รวมถงึบรษิทัฯ สามารถขยายฐานลูกคา้และเพิม่พืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร

น้ําประปาทีค่รอบคลุมมากขึน้ 

และเมื่อเรว็ๆน้ี บรษิทัฯไดส้รา้งโรงผลติน้ําเพื่ออุตสาหกรรมคุณภาพสงูและโรงบําบดัน้ําเสยีแห่งใหม่ ในนิคมอุตสาหกรรม

ดบับลวิเอชเอ ระยอง 36 กําลงัการผลติรวม 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และยงัมกีารพฒันาโรงงานผลติน้ําปราศจากแร่

ธาตุในนิคมอุตสาหกรรมเอเชียที่มีกําลังการผลิต 1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีน้ี 

นอกจากนัน้บรษิัทฯ ยงัได้เซ็นสญัญาซื้อขายน้ํากบัลูกค้าที่ต้องใช้น้ําเพิม่ ทัง้ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลติไฟฟ้า กลุ่ม

อุตสาหกรรมทางการแพทย ์และอุตสาหกรรมการผลติแผงพลงังานแสงอาทติย ์  

ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้า บรษิทัฯ เดนิหน้าขยายพอร์ทการลงทุนในการพฒันาโซลูชนัดา้นพลงังานหมุนเวยีน โดยเฉพาะ

พลงังานแสงอาทติย์ ซึ่งเมื่อพจิารณาผลการดําเนินงานในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 ส่วนแบ่งกําไรปกติจากธุรกิจไฟฟ้า

ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า โดยมปัีจจยัหลกัจากส่วนแบ่งกําไรปกตจิากกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ทีล่ดลง เน่ืองจาก

ตน้ทุนก๊าซธรรมชาตทิีย่งัคงปรบัตวัเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 

สําหรบัธุรกิจไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ในไตรมาสที่ผ่านมา บรษิทัฯ สามารถเซ็นสญัญาโครงการโซลาร์รูฟท็อปเพิ่ม

จํานวน 10 สญัญา โดยแบ่งเป็นโครงการ Private PPA จํานวน 8 สญัญา กําลงัการผลติรวมประมาณ 5 เมกะวตัต์ และ

โครงการ EPC service จาํนวน 2 สญัญา กําลงัการผลติรวมประมาณ 6 เมกะวตัต ์ทาํให ้ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2565 บรษิทั

ฯ มจีาํนวนเซน็สญัญาโครงการ Private PPA สะสมจํานวน 131 เมกะวตัต์ และคาดว่าสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ทีล่ง

นามทัง้หมดของโครงการโซลาร์รูฟทอ็ปของบรษิทัฯ จะสงูถงึ 150 เมกะวตัต์ภายในสิน้ปีน้ี นอกจากน้ี บรษิทัฯ สามารถ

เปิดดําเนินการเชงิพาณิชย ์(COD) เพื่อผลติและจําหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ใหก้บัลูกคา้เพิม่เตมิอกี 7 เมกะวตัต ์

ส่งผลให ้ณ ปัจจุบนับรษิทัฯ มกํีาลงัการผลติโครงการโซลาร์ทีเ่ปิดดําเนินเชงิพาณิชย์แล้วรวม 69 เมกะวตัต์ และมกํีาลงั

การผลติไฟฟ้ารวมตามสดัส่วนการถอืหุน้ทัง้หมด 619 เมกะวตัต ์

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มุ่งมัน่พฒันาโซลูชนัดจิทิลัทีเ่ป็นนวตักรรมสมยัใหม่ อาท ิการพฒันาแพลตฟอรม์พลงังานอจัฉรยิะโดย

ร่วมมือกับพนัธมติรทางธุรกิจ ได้แก่ PTT และ Sertis เพื่อพฒันาแพลตฟอร์มการซื้อขายพลงังานแบบ Peer-to-Peer 

Energy Trading ภายใต้ชื่อ Renewable Energy Exchange ("RENEX") ซึ่งแพลตฟอร์มดงักล่าวไดนํ้าเทคโนโลยบีลอ็ก

เชนมาช่วยเพิม่ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการทําธุรกรรม และอํานวยความสะดวกในการซื้อขายพลงังาน

ระหว่างผู้ใช้อุตสาหกรรม โดยแพลตฟอร์ม RENEX ได้เขา้ร่วมโครงการ ERC Sandbox ของคณะกรรมการกํากบัดูแล

กจิการพลงังาน (ERC) กลุ่มธุรกรรมการซื้อขายพลงังานแสงอาทติย์ระหว่างกนัผ่านโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างขัน้ตอนการเตรียมการสุดท้ายสําหรบัการดําเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ 



 

 

แพลตฟอร์ม RENEX จะมบีทบาทสําคญัในการยกระดบัอุตสาหกรรมพลงังานของประเทศไทยด้วยการลดต้นทุนด้าน

พลงังานสาํหรบัภาคอุตสาหกรรมและส่งเสรมิการใชพ้ลงังานสะอาดใหม้ากขึน้อกีดว้ย 

ธรุกิจดิจิทลัแพลตฟอรม์ ภายในสิน้ปี 2565 บรษิทัฯ จะตดิตัง้และเปิดใหบ้รกิารไฟเบอรอ์อพตคิใตด้นิ (FTTx) แลว้เสรจ็

สําหรบัทัง้ 11 นิคมอุตสาหกรรมของบรษิทัฯ และพรอ้มใหบ้รกิารเช่าเสาโทรคมนาคมสําหรบัตดิตัง้อุปกรณ์รบั-กระจาย

สญัญาณเครอืข่าย 3G, 4G, และ 5G ภายในนิคมฯ ของดบับลวิเอชเอจํานวน 8 ต้น รองรบัการใช้งานของกลุ่มลูกค้า 

ไดแ้ก่  AWN, True และ DTAC  รวมถงึบรษิทัฯ จะยงัคงถอืหุน้รอ้ยละ 15 ใน Supernap  ธุรกจิศูนย์บรกิารระบบขอ้มูล

สารสนเทศ (Data Center) ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานระดบั Tier IV  

พรอ้มกนัน้ี ยงัอยู่ระหว่างศกึษาและผลกัดนัการนํานวตักรรมดา้นดจิทิลัและเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นทุกกลุ่มธุรกจิของ

บรษิทัฯ เพื่อเพิม่ศกัยภาพใหก้บัองคก์ร พรอ้มพฒันาโซลูชนัดจิทิลัของบรษิทัฯเอง โดยก่อนหน้าน้ีไดเ้ปิดตวัแอปพลเิคชนั 

WHAbit เพื่อเพิม่โอกาสการเขา้ถงึบรกิารดา้นสุขภาพ ซึง่รวมถงึบรกิาร Telemedicine (การใหบ้รกิารปรกึษาแพทย ์ผ่าน

ทางเทคโนโลยแีละการสื่อสารแบบ Video conference) ซึง่ถอืเป็นการกา้วเขา้สู่อุตสาหกรรมเฮลธแ์คร ์ซึง่เป็นการร่วมกบั 

โรงพยาบาลสมติเิวช เพื่อส่งเสรมิและพฒันาโซลูชนัสําหรบัดจิทิลัเฮลธ์แคร ์เพื่อใหส้อดรบักบัเป้าหมายสู่การเป็นบรษิัท

เทคโนโลยใีนปี 2567 โดยบรษิทัฯ ไดส้รา้งโรดแมพ ทีป่ระกอบดว้ยการเปลี่ยนแปลงการดาํเนินงานโดยนําเทคโนโลยเีขา้

มาช่วย ส่งเสริมนวตักรรมในสถานที่ทํางาน การปรบัเปลี่ยนให้เป็นองค์กรที่ขบัเคลื่อนด้วยขอ้มูล ตลอดจนการสร้าง

วฒันธรรมองค์กรให้พร้อมสําหรบัการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจทิลั โดยปัจจุบนับรษิัทฯ มีการดําเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อ

เสรมิสร้างรากฐานด้านดจิทิลัให้กบัองค์กร รวมถึงการเพิม่ขดีความสามารถด้านดจิทิลัและทกัษะด้านนวตักรรมใหก้บั

พนักงานของบรษิทัฯ 

ล่าสุด WHA Group คว้า 3 รางวลัอนัทรงเกียรตจิาก SET Awards 2022 จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ

วารสารการเงนิธนาคาร โดยบรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ไดร้บัรางวลั Sustainability Excellence 

ประเภท Commended Sustainability Awards บรษิัท ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) ได้รบั

รางวัล Business Excellence ประเภท Best Innovative Company Awards และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ได้รับรางวัล Business Excellence ประเภท  Outstanding REIT 

Performance Awards ซึง่สะทอ้นถงึความมุ่งมัน่ขององคก์ร ทีต่ัง้เป้าพฒันาและเตบิโตโดยนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีา

ใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด เพื่อสรา้งคุณค่าทีย่ ัง่ยนืและยดึหลกัการดาํเนินธุรกจิ เพื่อกา้วไปสู่การพฒันาและการเตบิโตอย่าง

ยัง่ยนื  

ขณะเดยีวกนั WHA Group ยงัติดอนัดบัหุน้ยัง่ยนื หรอื THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจําปี 2565 ใน

กลุ่มอสงัหารมิทรพัย์และก่อสรา้ง จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ต่อเน่ืองเป็นปีที ่3  เช่นเดยีวกบั บมจ.ดบับลวิ

เอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด์ พาวเวอร์ “WHAUP”ตดิอนัดบัหุ้นยัง่ยนื (Thailand Sustainability Investment 2022 : THSI) 

กลุ่มทรพัยากร ต่อเน่ืองเป็นปีที ่3 รางวลัดงักล่าวสะทอ้นถงึความมุ่งมัน่ขององค์กร ทีต่ระหนักและใหค้วามสําคญัในการ

ดาํเนินธุรกจิหลากหลายโครงการเพื่อใหเ้กดิการเตบิโตทัง้ทางด้านเศรษฐกจิและการเงนิ พรอ้มยดึมัน่หลกัธรรมาธบิาล 

รวมไปถงึการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม และลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

อจัฉรยิะ พรอ้มตัง้เป้าหมายเพื่อนําไปสู่การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธเิป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2593 (Net Zero Greenhouse 

Gas Emissions by 2050) ตามแนวทาง SBTi (Science Based Targets Initiative) ซึ่งสอดคล้องกบัทศิทางของโลกและ

ประเทศไทยในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศอกีดว้ย 

 
 

 



 

 

คาํอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 

สาํหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 บริษทัฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกาํไร 2,201.0 ล้านบาท และมีกาํไรสุทธิ 258.6 ล้าน

บาท โดยเป็นรายได้รวมและส่วนแบ่งกาํไรปกติ 2,265.9 ล้านบาท และกําไรสุทธิปกติ 333.0 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 

งบการเงินรวม 

ไตรมาส 

3/2564 

ไตรมาส 

3/2565 
YoY 

9 เดือน 

ปี 2564 

9 เดือน 

ปี 2565 
YoY 

ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายได้รวมและส่วนแบ่งกาํไร  1,445.9   2,201.0   52.2%   4,724.7   6,570.0   39.1%  

ตน้ทุนรวม  574.6   1,106.0   92.5%   1,959.8   2,948.5   50.5%  

กําไรขัน้ตน้และสว่นแบ่งกาํไร  534.1   630.3   18.0%   1,788.8   2,186.0   22.2%  

กาํไรสทุธิ  160.3   258.6   61.3%   555.2   1,204.3   116.9%  

รายได้รวมและส่วนแบ่งกาํไรจากการดาํเนินงานปกติ/1 

(Normalized Total Revenue) 

 1,512.4   2,265.9   49.8%   4,859.2   6,669.3   37.3%  

กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานปกติ/2 

(Normalized Net Profit) 

 228.5   333.0   45.7%   694.8   1,325.0   90.7%  

 /1 รายได้รวมและส่วนแบ่งกําไรจากการดําเนินงานปกต ิ= รายได้รวมไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น กําไร/(ขาดทุน) จากรายการพเิศษและ Deferred Revenue 

Items 

ประเดน็สาํคญั 

• รายไดร้วมและส่วนแบ่งกําไร และกําไรสุทธสิาํหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 2,201.0 ลา้นบาท และ 258.6 ลา้นบาท 

ตามลําดับ และสําหรับงวด 9 เดือนของปี 2565 เท่ากับ 6,570.0 ล้านบาท และ 1,204.3 ล้านบาท ตามลําดับ 

ประกอบดว้ยผลประกอบการปกต ิและผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลกําไร/ขาดทุนทีย่งัไม่เกิดขึน้ 

(Unrealized Gain/Loss) หากพิจารณาผลประกอบการปกติ บริษัทฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกําไรจากการ

ดําเนินงาน และกําไรสุทธจิากการดําเนินงานสําหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 2,265.9 ล้านบาท และ 333.0 ล้าน

บาท ตามลําดบั และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2565 เท่ากบั 6,669.3 ลา้นบาท และ 1,325.0 ลา้นบาท ตามลําดบั 

• รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารสําหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากับ 263.3 ล้านบาท ลดลง 13.7% เมื่อเทียบช่วงเวลา

เดยีวกนัของปี 2564 เน่ืองจากพืน้ทีใ่หเ้ช่าลดลงจากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต ์WHART  

• รายได้จากธุรกิจที่ดินสําหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากับ 961.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 612.1%% เมื่อเทียบช่วงเวลา

เดยีวกนัของปี 2564 โดยมสีาเหตุหลกัจากการโอนทีด่นิเพิม่ขึน้ทัง้ในประเทศไทยและเวยีดนาม 

• รายได้จากการขายและให้บรกิารระบบสาธารณูปโภคสําหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 660.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 

12.2% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2564 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกินกว่า

ทีจ่ดัสรร (Excessive Charge) 

• รายได้และส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจไฟฟ้าจากการดําเนินงาน (Normalized Revenue and Share of 

Profit from Investments in Power Associates) สําหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 190.0 ล้านบาท ลดลง 34.1% 

สาเหตุหลกัจากตน้ทุนก๊าซธรรมชาตทิีสู่งขึน้ส่งผลกระทบต่ออตัรากําไรของการขายไฟฟ้าใหลู้กคา้อุตสาหกรรมของ

โรงไฟฟ้า  

• ต้นทุนทางการเงนิ สําหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 288.6 ล้านบาท ลดลง 0.2% เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีก่อน จากการลดลงของหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของบรษิทัฯ ทัง้น้ีบรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก



 

 

เพิม่ขึน้ 0.17% ต่อปี จาก 2.66% ต่อปี ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2564 เป็น 2.83% ต่อปี ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2565 จาก

การเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 

• บริษัทฯ มกํีาไรสุทธิและกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ (Normalized Net Income) สําหรบังวดไตรมาส 3 ปี 

2565 เท่ากบั 258.6 ล้านบาท และ 333.0 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 61.3% และ 45.7% ตามลําดบั เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลา

เดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากธุรกจิทีด่นิและธุรกจิสาธารณูปโภค และสําหรบั

งวด 9 เดอืนของปี 2565 เท่ากบั 1,204.3 ล้านบาท และ 1,325.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 116.9% และ 90.7% ตามลําดบั 

เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการรบัรูกํ้าไรจากการจําหน่ายทรพัย์สนิของธุรกจิ

ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) 2 แห่งในไตรมาส 1 ปี 2565 และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจที่ดินและธุรกิจ

สาธารณูปโภค 

ผลการดาํเนินงานรายธรุกิจ 

รายได้จากธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์(Rental Properties Business) 

งบการเงินรวม 

ไตรมาส 

3/2564 

ไตรมาส 

3/2565 
YoY 

9 เดือน 

ปี 2564 

9 เดือน 

ปี 2565 
YoY 

ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร  305.3   263.3   (13.7%)  860.6   776.1   (9.8%) 

กําไรขัน้ตน้  221.3   161.2   (27.2%)  618.7   461.6   (25.4%) 

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 72.5% 61.2%  71.9% 59.5%  

อตัรากําไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัชี/1 (%) 72.5% 61.3%  71.9% 59.6%  

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน  3.5   -     (100.0%)  12.3   79.0   543.0%  

กําไรขัน้ตน้  0.3   -     (100.0%)  0.6   8.5   1,297.0%  

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 9.1%  -     3.3% 10.8%  

อตัรากําไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัชี/1 (%) 9.1%  -     3.3% 10.8%  
/1  ไม่รวมผลกระทบจากการจดัสรรปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ (Purchase Price Allocation หรอื PPA) 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า โรงงาน และระบบโครงสร้าง สาํหรบัไตรมาส 3 

ปี 2565 เท่ากบั 263.3 ล้านบาท ลดลง 13.7% และสําหรบังวด 9 เดอืนของปี 2565 เท่ากบั 776.1 ล้านบาท ลดลง 9.8%  

เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากพืน้ทีใ่หเ้ช่าลดลงจากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทรสัต ์WHART  

อตัรากาํไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการคลงัสินค้า ศูนยก์ระจายสินค้า โรงงาน และระบบโครงสร้าง 

สาํหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 61.2% ลดลงจาก 72.5% และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2565 เท่ากับ 59.5% ลดลง

จาก 71.9% ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งในปี 2565 เน่ืองจากรฐับาลไม่

มนีโยบายในการใหค้วามช่วยเหลอืกบัเจา้ของทีด่นิเช่นเดยีวกบัปี 2564 

รายได้จากธรุกิจนิคมอตุสาหกรรม (Industrial Development Business) 

 
ไตรมาส 

3/2564 

ไตรมาส 

3/2565 
YoY 

9 เดือน 

ปี 2564 

9 เดือน 

ปี 2565 
YoY 

ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายทีด่นิ  135.0   961.3   612.1%   826.8   2,359.3   185.4%  

กําไรขัน้ตน้  58.9   374.0   535.2%   409.2   1,071.5   161.9%  

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 43.6% 38.9%  49.5% 45.4%  

อตัรากําไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัชี/1(%) 52.6% 41.7%  54.3% 48.2%  
/1  ไม่รวมผลกระทบจากการจดัสรรปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ (Purchase Price Allocation หรอื PPA) 



 

 

รายได้จากธุรกิจท่ีดินและการขายอสงัหาริมทรพัย์ สําหรับไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากับ 961.3 ล้านบาท 

เพิม่ขึ้น 612.1%% และสําหรบังวด 9 เดอืนของปี 2565 เท่ากบั 2,359.3 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 185.4% เมื่อเทยีบช่วงเวลา

เดยีวกนัของปี 2564 โดยมสีาเหตุหลกัจากการโอนทีด่นิเพิม่ขึน้ทัง้ในประเทศไทยและเวยีดนาม 

อตัรากาํไรขัน้ต้นจากธุรกิจท่ีดินและการขายอสงัหาริมทรพัย ์สําหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 38.9% 

และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2565 เท่ากบั 45.4% ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากในปี 2564 บรษิทัฯ มี

การรบัรูร้ายไดส้ทิธกิารใชท้าง (right of ways) 

รายได้จากธรุกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า (Utilities & Power Business) 

1. ธรุกิจสาธารณูปโภค (Utilities Business) 

 
ไตรมาส 

3/2564 

ไตรมาส 

3/2565 
YoY 

9 เดือน 

ปี 2564 

9 เดือน 

ปี 2565 
YoY 

 ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารสาธารณูปโภค  588.6   660.4   12.2%   1,770.7   1,945.6   9.9%  

กําไรขัน้ตน้  234.9   299.8   27.6%   711.6   798.0   12.1%  

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 39.9% 45.4%  40.2% 41.0%  

อตัรากําไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัชี/1(%) 42.8% 48.0%  43.1% 43.6%  

ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัรว่มในธุรกจิสาธารณูปโภค  (29.3)  (63.0)  (114.7%)  (106.9)  (124.9)  (16.9%) 
/1  ไม่รวมผลกระทบจากการจดัสรรปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ (Purchase Price Allocation หรอื PPA) 

รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค สําหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 660.4 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 12.2% และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2565 เท่ากบั 1,945.62 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.9% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของ

ปี 2564 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกวา่ทีจ่ดัสรร (Excessive Charge) 

อตัรากาํไรขัน้ต้นจากการขายและให้บริการสาธารณูปโภค สาํหรบัไตรมาส 3 และงวด 9 เดอืนของปี 2565 

เท่ากบั 45.4% และ 41.0% ตามลําดบั โดยกําไรขัน้ต้นและอตัรากําไรขัน้ต้นดงักล่าวได้สะท้อนถึงผลของการปรบัปรุง

รายการทางบญัชเีรื่องมูลค่ายุตธิรรมในการเขา้ซื้อกจิการ อย่างไรกต็ามหากพจิารณาถงึรายไดแ้ละกําไรขัน้ต้นทีแ่ทจ้รงิ

จากการดาํเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากําไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิของรายไดร้บัจากการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคอยู่

ที่ 48.0% และ 43.6% ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรร (Excessive Charge) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมในธรุกิจสาธารณูปโภค สาํหรบัไตรมาส 3 และงวด 9 เดอืนของปี 2565 เท่ากบั 

(63.0) ล้านบาท และ (124.9) ล้านบาท ตามลําดบั ส่วนใหญ่มาจากการรบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนจาก SDWTP เพิม่ขึน้ในไตร

มาส 3 ปี 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ธรุกิจไฟฟ้า (Power Business) 

 
ไตรมาส 

3/2564 

ไตรมาส 

3/2565 
YoY 

9 เดือน 

ปี 2564 

9 เดือน 

ปี 2565 
YoY 

 ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดจ้ากธุรกจิพลงังานแสงอาทติย ์  36.0   74.7   107.6%   213.8   177.9   (16.8%) 

กําไรขัน้ตน้  9.3   23.9   157.6%   50.9   74.1   45.5%  

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 25.8% 32.1%  23.8% 41.6%  

ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัรว่มในธุรกจิไฟฟ้า (รวม)  19.4   (194.1) (1,102.6%)  192.0   (124.5)  (164.9%) 

 –  ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมในธรุกิจไฟฟ้า 

จากการดาํเนินงาน/1 

(Normalized Share of Profit from Investments 

in Power Associates) 

 252.3   115.3   (54.3%)  689.4   395.6   (42.6%) 

 – กําไร/(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  (233.0)  (309.5)  32.8%   (497.5)  (520.1)  (4.6%) 
/1  ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิไฟฟ้าจาการดําเนินงาน = ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิไฟฟ้าหกัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น และกําไร/(ขาดทุน)จาก

รายการพเิศษ 

รายได้และส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมในธุรกิจไฟฟ้าจากการดาํเนินงาน (Normalized Revenue and 

Share of Profit from Investments in Power Associates) สําหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 190.0 ล้านบาท ลดลง 

34.1% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2564 และสาํหรบังวด 9 เดอืนของปี 2565 เท่ากบั 573.5 ลา้นบาท ลดลง 36.5% จาก

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัจากตน้ทุนก๊าซธรรมชาตทิีส่งูขึน้ซึง่ส่งผลกระทบต่ออตัรากําไรของการขายไฟฟ้า

ใหลู้กคา้อุสาหกรรมของโรงไฟฟ้า 

รายได้จากธรุกิจพลงังานแสงอาทิตย ์สาํหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 74.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 107.6% จาก

ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายไฟฟ้ารวมถึงการเพิม่ขึ้นของรายได้จากการ

ให้บรกิารตดิตัง้แผงโซล่าเซลล์ (EPC) และสําหรบังวด 9 เดอืนของปี 2565 เท่ากบั 177.9 ล้านบาท ลดลง 16.8% จาก

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2564 เน่ืองจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารตดิตัง้แผงโซล่าเซลล ์(EPC) เพื่อผลติไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยข์องลูกคา้ 

อตัรากาํไรขัน้ต้นจากธรุกิจพลงังานแสงอาทิตย ์สาํหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 32.1% และงวด 9 เดอืน 

ปี 2565 เท่ากบั 41.6% เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการรบัรูไ้ดร้ายจากการใหบ้รกิารตดิตัง้แผงโซล่า

เซลล ์(EPC) ทีล่ดลง ซึง่มอีตัราการกําไรขัน้ตน้ในระดบัทีต่ํ่ากว่าการขายไฟฟ้าในธุรกจิพลงังานแสงอาทติย ์

ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจไฟฟ้าจากการดําเนินงาน (Normalized Share of Profit from 

Investments in Power Associates) สาํหรบัไตรมาส 3 และงวด 9 เดอืน ปี 2565 เท่ากบั 115.3 ลา้นบาท ลดลง 54.3% 

และ 395.6 ลดลง 42.6% เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน หากรวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นผลกําไร/ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain/Loss) ส่วนแบ่งขาดทุนจากบรษิทัร่วมในธุรกิจไฟฟ้าสําหรบัไตร

มาส 3 และงวด 9 เดอืน ปี 2565 เท่ากบั 194.1 ล้านบาท ลดลง 1,102.6% และ 124.5 ล้านบาท ลดลง 164.9% โดยการ

ลดลงของกําไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจไฟฟ้าจากการดําเนินงาน (Normalized Share of Profit from Investments in 

Power Associates) โดยมีสาเหตุหลกัจากกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ได้รบัผลกระทบจากการปรบัตัวสูงขึ้นของต้นทุนก๊าซ

ธรรมชาต ิ 

 

 

 

 



 

 

รายได้อ่ืน 

 
ไตรมาส 

3/2564 

ไตรมาส 

3/2565 
YoY 

9 เดือน 

ปี 2564 

9 เดือน 

ปี 2565 
YoY 

 ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายได้จากเงินปันผลและการบริหารจดัการ  143.7   157.4   9.6%   417.7   446.5   6.9%  

รายไดอ้ื่นๆ  193.5   307.2   58.7%   433.6   949.0   118.9%  

รวมรายไดอ้ื่น  337.2   464.6   37.8%   851.3   1,395.5   63.9%  

รายไดอ้ื่นๆ จากการดําเนินงาน/1  27.1   62.7   131.3%   70.6   528.2   648.3%  

รวมรายได้อ่ืนจากการดาํเนินงาน/1  170.8   220.1   28.9%   488.3   974.7   99.6%  
/1 ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 

รายได้อ่ืนจากการดาํเนินงาน สาํหรบัไตรมาส 3 และงวด 9 เดอืน ปี 2565 เท่ากบั 220.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 28.9% และ 

974.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 99.6% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี 

 รายได้เงินปันผลและค่าบริหารจดัการ สําหรบัไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2565 เท่ากบั 157.4 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 9.6% และ เท่ากบั 446.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6.9% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการรบัรูร้ายได้

เงนิปันผลทีเ่พิม่ขึน้ตามขนาดกองทรสัต ์

 รายได้อ่ืนจากการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั กําไรจากการประเมนิค่าเงนิลงทุนระยะยาว กําไรจากการ

ขายเงินลงทุน และรายได้อื่นๆ รวมทัง้หมดสําหรบัไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 62.7 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 131.3% และ 528.2 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 648.3% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการรบัรูกํ้าไรจาก

การจาํหน่ายทรพัยส์นิของธุรกจิดาตา้เซน็เตอร ์(Data Center) 2 แห่งในไตรมาส 1 ปี 2565 

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 

 
ไตรมาส 

3/2564 

ไตรมาส 

3/2565 
YoY 

9 เดือน 

ปี 2564 

9 เดือน 

ปี 2565 
YoY 

 ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  13.1   65.7   402.6%   54.9   162.9   196.5%  

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร  304.7   329.6   8.2%   943.8   952.5   0.9%  

ตน้ทุนทางการเงนิ  289.2   288.6   (0.2%)  868.5   850.9   (2.0%) 

รวมค่าใช้จ่าย  607.0   683.9   12.7%   1,867.2   1,966.4   5.3%  

 ค่าใช้จ่ายในการขาย สําหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 65.7 ล้านบาท และงวด 9 เดอืน ปี 2565 เท่ากบั 162.9 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 402.6% และ 196.5% ตามลําดบั เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการโอนทีด่นิ

นิคมอุตสาหกรรมในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สําหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากับ 329.6 ล้านบาท และงวด 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 

952.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.2% และ 0.9% ตามลําดบั เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน  

 ต้นทุนทางการเงิน สําหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 288.6 ล้านบาท ลดลง 0.2% เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีก่อน ทัง้น้ีบรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักเพิม่ขึน้ 0.17% ต่อปี จาก 2.66% ต่อปี ณ สิน้ไตรมาส 

3 ปี 2564 เป็น 2.83% ต่อปี ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2565 จากการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

 

 

 



 

 

ฐานะทางการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2565 มดีงัต่อไปน้ี 

สินทรพัย ์

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้หมด 84,798.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,029.0 ลา้นบาท จาก 

82,769.5 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยมรีายละเอยีดหลกัดงัน้ี 

1. ในช่วง 9 เดอืน ปี 2565 บรษิทัฯ มอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุเพิม่ขึน้ จาํนวน 1,916.9 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ 

ไดม้กีารพฒันาโครงการใหมต่ามแผนการดาํเนินงานของบรษิทัฯ โดยมกีารบนัทกึบญัชแีบง่เป็น:  

1.1 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (สุทธ)ิ ในชว่ง 9 เดอืนปี 2565 มกีารเพิม่ขึน้ จาํนวน 1,065.2 ลา้นบาท  

1.2 บรษิทัฯ มกีารจดัประเภทสนิทรพัย์ทีจ่ะขายใหแ้ก่กองทรสัต์ WHART ในปี 2565 ดงันัน้ บรษิทัฯ ไดม้กีารเปลี่ยน

การบนัทกึบญัชจีากอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน เป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพื่อขาย ส่งผลให้บรษิัทฯ มี

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายเพิม่ขึน้ จาํนวน 851.7 ลา้นบาท 

2. การเพิม่ขึ้นของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ จํานวน 800.0 ล้านบาท เน่ืองจากการขยายตวัของธุรกิจพลงังาน

แสงอาทติย ์

3. การเพิม่ขึ้นของสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น (สุทธ)ิ จํานวน 726.7 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิัทฯ มกีารลงทุนในประเทศ

เวยีดนาม 

4. การลดลงของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขาย จํานวน 1,449.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการลดลงของราคาตลาดของ

หลกัทรพัย ์

หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 บรษิัทฯ มหีน้ีสนิรวมจํานวน 51,065.0 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 2,325.3 ล้านบาท จาก 48,739.7 

ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยการเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิมาจากการที่บรษิทัฯ มกีารออกหุน้กู้เพิม่ขึน้เพื่อรองรบั

การเตบิโตของบรษิทัฯ ในอนาคต หากพจิารณาเฉพาะหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยของบรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะ

ยาว(สุทธิ) ลดลง 3,478.3 ล้านบาท และมีหุ้นกู้(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 5,542.7 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้ีสินที่มีภาระ

ดอกเบีย้เพิม่ขึน้ 2,064.4 ลา้นบาท เป็น จาํนวน 40,479.4 ลา้นบาท จาก 38,415.0 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มอีตัราต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี่ยทีเ่พิม่ขึน้ 0.06% ต่อปี จาก 2.77% ต่อปี ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2564 

เป็น 2.83% ต่อปี ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2565 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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หน่วย : ลา้นบาท

สิน้ปี 2564 สิน้ไตรมาส 3 ปี 2565



 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวมจํานวน 33,733.5 ล้านบาท ซึ่งลดลงจํานวน 296.3 ล้านบาท 

จาก 34,029.8 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 สาเหตุหลกัมาจากการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ 

มกํีาไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ตามผลประกอบการทีเ่พิม่ขึน้เช่นกนั 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

  ไตรมาส 3 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2565 

อตัราสว่นกําไรขัน้ตน้ (%)  48.2% 44.0% 

อตัราสว่นกําไรสุทธ ิ(%)  11.1% 11.7% 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)   1.6   1.5  

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)   1.3   1.2  

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั)   25.0   13.8  

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่ (วนั)   208.3   145.0  

อตัราภาษจีรงิ (%)  11.1% 26.6% 

เครดิตเทอม 

สาํหรบังวดไตรมาส 3 ปี 2565 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่อยู่ที ่13.8 วนั ลดลงจาก 25.0 วนั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

โดยตวัเลขดงักล่าวยงัคงอยู่ในช่วงเครดติเทอมทีท่างบรษิทัฯ ใหก้บัลูกคา้ ซึง่อยู่ระหว่าง 0-45 วนั ขึน้อยู่กบัประเภทธุรกจิ 

โดยการลดลงของระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยเป็นผลมาจากความมปีระสทิธภิาพของกลุ่มบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการและ

ตดิตามการชาํระเงนิของลูกคา้ 

สําหรบัระยะเวลาชําระหน้ีเฉลี่ยงวดไตรมาส 3 ปี 2565 บรษิัทฯ มรีะยะเวลาการชําระหน้ีเฉลี่ยอยู่ที่ 145.0 วนั ซึ่งลดลง

จาก 208.3 วนั ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้น้ี ระยะเวลาการชําระเงนิใหก้บัคู่คา้แต่ละรายจะถูกกําหนดโดยการให้

เครดติเทอมตามประเภทสนิคา้หรอืบรกิาร ซึง่โดยปกตจิะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 30-60 วนั โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไดกํ้าหนด

แนวทางในการชาํระเงนิใหแ้ก่คูค้า้ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดตามเครดติเทอมและไม่ใหเ้กดิการจ่ายชาํระล่าชา้ ซึ่งในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไม่ไดม้ปัีญหาในการจ่ายชาํระเงนิใหแ้ก่คู่คา้แต่อย่างใด ทัง้น้ีการคาํนวณระยะเวลาการ

ชาํระหน้ีเฉลี่ยขา้งตน้ทีสู่งกว่าตามแนวทางปกตทิีกํ่าหนดเกดิจากการบนัทกึบญัชขีองรายการเจา้หน้ีการคา้ ซึ่งมรีายการ

ทางบญัชบีางรายการทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัการชําระเงนิใหแ้ก่เจา้หน้ีการค้าแต่ถูกรวมอยู่ในเจา้หน้าการคา้ของกลุ่มบรษิัทฯ 

เช่น ค่าเชา่รบัล่วงหน้า เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงาน ดอกเบีย้จ่ายคา้งจ่าย เป็นตน้ 

ภาษีเงินได้ 

สําหรบังวดไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทฯ มีกําไรก่อนภาษีเงนิได้อยู่ที่ 411.0 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้อยู่ที่ 

109.5 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัราภาษจีรงิ (Effective Tax Rate) อยู่ที ่26.6%  

 

 

 

 

 



 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 (นายณฐัพรรษ ตนับุญเอก)     

 ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ      
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