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เรื่อง  ชีแ้จงผลการดาํเนินงานสาํหรบังบการเงนิสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ตามทีบ่รษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดนํ้าส่งงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ 

และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สาํหรบัปี 2565 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ทีผ่่านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชแีลว้นัน้ บรษิทัฯ ขอชีแ้จงผลการดาํเนินงานในรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2565 รายงานของคณะกรรมการการเงนิ (กนง.) ประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มขยายตวั

ได้ต่อเน่ืองที่ร้อยละ 3.2 3.7 และ 3.9 ในปี 2565 2566 และ 2567 ตามลําดบั โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก (1) ภาคการ

ท่องเทีย่วมแีนวโน้มฟ้ืนตวัเรว็ขึน้ จํานวนนักท่องเทีย่วตา่งชาตคิาดว่าจะเพิม่ขึน้ปีละ 3.5 ล้านคน จากประมาณการ ณ 

เดือนพฤศจิกายน 2565 มาอยู่ที่ 25.5 และ 34 ล้านคน ในปี 2566 และ 2567 ตามลําดับ และ (2) การบริโภค

ภาคเอกชนจะไดร้บัแรงส่งต่อเน่ืองจากการจา้งงานและการกระจายรายไดข้องลูกจา้งในภาคบรกิารและผูป้ระกอบอาชพี

อสิระทีม่จีาํนวนมาก (ประมาณ 18.4 ลา้นคน หรอืรอ้ยละ 67 ของแรงงานนอกภาคเกษตรทัง้หมดในปี 2565) อย่างไรก็

ตามการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกจะทาํใหภ้าคการส่งออกขยายตวัลดลงส่งผลใหแ้นวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิใน

ภาพรวมยงัใกล้เคยีงเดมิ อย่างไรก็ด ียงัต้องติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มคีวามไม่แน่นอนสูงและอาจชะลอตัว

มากกว่าคาด รวมถงึความต่อเน่ืองของการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่วดว้ยเช่นกนั 

ในขณะทีร่ายงานล่าสุดของ SCB EIC กไ็ดม้กีารปรบัประมาณการเศรษฐกจิไทยปี 2565 เป็น 3.2% (เดมิ 3.0%) จาก

แรงส่งของการท่องเทีย่วทีฟ้ื่นตวัต่อเน่ือง และการบรโิภคภาคเอกชนทีไ่ดร้บัอานิสงสจ์ากภาคการท่องเทีย่วและบรกิาร

ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึรายไดแ้รงงานทีป่รบัดขีึน้ สําหรบัปี 2566 น้ี SCB EIC ปรบัลดคาดการณ์การเตบิโตของเศรษฐกจิ

ไทยเป็น 3.4% (เดมิ 3.7%) ตามแนวโน้มเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอลงมากภายใตค้วามไม่แน่นอนทีส่งูขึน้ บางประเทศหลกั

จะเขา้สู่ภาวะเศรษฐกจิถดถอย ส่งผลใหก้ารส่งออกและการลงทุนของไทยชะลอลงตาม อย่างไรกต็าม SCB EIC คาดว่า

เศรษฐกจิไทยจะยงัมแีรงส่งจากการท่องเทีย่วทีฟ้ื่นตวัไดด้จีากจาํนวนนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่พิม่ขึน้ โดยไดป้ระเมนิว่า 

จํานวนนักท่องเทีย่วต่างชาตจิะอยู่ที ่28.3 ล้านคนในปี 2566 จากความต้องการท่องเทีย่วทีย่งัอยู่ในระดบัสูงและจนีมี

แนวโน้มทยอยผ่อนคลายนโยบาย Zero-Covid อกีทัง้ การท่องเทีย่วในประเทศเตบิโตดกีลบัไปใกลร้ะดบัก่อน Covid-19 

ส่งผลใหร้ายไดภ้าคการท่องเทีย่วและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการบรโิภคขยายตวัดตี่อเน่ือง ทัง้น้ีเศรษฐกจิไทยยงัฟ้ืน

ตวัไม่ทัว่ถงึในกลุ่มครวัเรอืนและธุรกจิทีย่งัเปราะบาง สําหรบัเงนิเฟ้อทัว่ไป คาดว่าจะทยอยลดลงไดช้า้และยงัสูงกว่า

กรอบเป้าหมายอยู่ที่ 6.1% และ 3.2% ในปี 2565 และ 2566 ตามลําดบั เน่ืองจากราคาพลังงานและอาหารที่ยังมี

แนวโน้มอยู่ในระดบัสูง และส่งผลต่อเน่ืองไปเงนิเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวก็สอดคล้องกบัขอ้มูลในรายงานของ

ศูนย์วจิยักสกิรไทยทีไ่ดป้รบัประมาณการเศรษฐกจิไทยปี 2566 ขึน้มาอยู่ที ่3.7% จาก 3.2% อนัเป็นผลมาจากผลบวก

ต่อภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกไทย โดยในปีน้ีคาดว่าจะมนัีกท่องเทีย่วชาวจนีเขา้มาราว 4.7 ล้านคน ส่งผลให้

จาํนวนนักท่องเทีย่วรวมอยู่ทีร่าว 25.5 ลา้นคน (กรอบ 24-26 ลา้นคน) ขณะที ่การส่งออกโดยรวมหดตวัลดลงมา 0.5% 

เน่ืองจากการส่งออกสนิค้าไปจนีโดยเฉพาะในหมวดสนิคา้ผูบ้รโิภคคาดว่าจะขยายตวัมากขึน้ แมว้่าการชะลอตวัของ

เศรษฐกจิโลกในภาพรวมจะยงัคงกดดนัการส่งออกไทยอยู ่



 

 

สําหรบัประเทศเวยีดนาม สํานักงานสถติเิวยีดนาม (GSO) กไ็ดเ้ปิดเผยตวัเลขผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรอื 

GDP ของเวยีดนามว่ามกีารขยายตวัถงึ 8.02% ในปี 2565 นับเป็นการขยายตวัรายปีเรว็ทีสุ่ดนับตัง้แต่ปี 2540 ซึง่เป็น

ผลมาจากแรงหนุนจากยอดคา้ปลกีภายในประเทศและการส่งออกทีแ่ขง็แกร่ง โดยตวัเลข GDP น้ีสงูกว่ากรอบเป้าหมาย

อย่างเป็นทางการของรฐับาลซึ่งอยู่ที ่6.0% - 6.5% และการขยายตวัเพยีง 2.58% ในปี 2564 หากพจิารณาถงึมูลค่า

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรอื FDI ซึง่เป็นหน่ึงในปัจจยัขบัเคลื่อนทางเศรษฐกจิทีส่าํคญัของประเทศเวยีดนาม

จะพบว่าในปี 2565 FDI ทีไ่หลเขา้สู่ประเทศเวยีดนามนัน้มมีลูค่าถงึ 27,718 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

89 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของปีก่อน แมว้่าเศรษฐกิจในปี 2565 จะมกีารเติบโตอย่างรวดเร็ว 

อย่างไรกต็าม เศรษฐกจิเวยีดนามเองกต็้องเผชญิกบัความทา้ทายในอนาคตทีอุ่ปสงค์ทัว่โลกอ่อนตวัลงและย่อมส่งผล

กระทบต่อการส่งออกสนิค้า ทัง้น้ี ในปี 2566 รฐับาลเวยีดนามได้ตัง้เป้า GDP เติบโต 6.5% และอตัราเงนิเฟ้ออยู่ที่ 

4.5% 

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน 

ในปี 2565 ทีผ่่านมา มโีครงการขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนรวมทัง้สิน้ 2,119 โครงการ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 41 เมื่อเทยีบกบั

ช่วงเดยีวกนัของปี 2564 และมเีงนิลงทุน 664,630 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 39 นับว่าเป็นมูลค่าทีสู่งทีสุ่ดนับตัง้แต่เกดิ

สถานการณ์โควดิ ในขณะเดยีวกนั การออกบตัรส่งเสรมิ ซึ่งเป็นขัน้ทีใ่กล้จะลงทุนจรงิมากทีสุ่ด กม็แีนวโน้มทีด่ขี ึน้ในปี 

2565 มโีครงการที่ออกบตัรส่งเสรมิรวม 1,490 โครงการ เพิม่ขึ้นร้อยละ 9 และมมีูลค่าเงนิลงทุน 489,090 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 เป็นสญัญาณทีด่วี่า ในระยะ 1-2 ปีขา้งหน้า จะมกีารลงทุนจรงิทีม่ากยิง่ขึน้ 

สําหรบัการขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายในปี 2565 มมีูลค่าเงนิลงทุนรวม 468,668 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมทัง้หมด โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ และอุตสาหกรรมดจิทิลั นอกเหนือจากอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วยงัมธีุรกิจที่มี

มูลค่าเงนิลงทุนสูง ได้แก่ กิจการผลติพลงังานไฟฟ้า โดยเฉพาะพลงังานหมุนเวยีน กิจการพฒันานิคมอุตสาหกรรม 

กจิการขนส่งและโลจสิตกิส ์โดยในปีทีผ่่านมา มโีครงการลงทุนขนาดใหญ่ในหลายกจิการ เช่น กจิการผลติรถยนตไ์ฟฟ้า

ทัง้แบบ BEV, PHEV และ Hybrid มูลค่ารวมกว่า 53,000 ล้านบาท (ผู้ลงทุนรายสําคญั เช่น บีวายด ีและฮอริษอน 

พลสั) และกิจการ Data Center มูลค่ารวมกว่า 42,000 ล้านบาท (ผู้ลงทุนรายสําคญั เช่น อะเมซอน เว็บ เซอร์วิส 

(AWS)) เป็นตน้   

หากพจิารณาถงึการลงทุนจากต่างประเทศ หรอื FDI ในปี 2565 นัน้มมีูลค่าสูงถงึ 433,971 ล้านบาท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 

36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยประเทศจีน มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมสูงสุด 77,381 ล้านบาท 

รองลงมาเป็นประเทศญี่ปุ่ น มูลค่า 50,767 ล้านบาท และ ประเทศสหรฐัอเมรกิา มูลค่า 50,296 ล้านบาท สําหรบัการ

ลงทุนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย EEC พบว่ามกีารขอรบัส่งเสรมิจาํนวน 637 โครงการ คดิเป็นเงนิลงทุนรวม 358,833 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 84 โดยมูลค่าเงนิลงทุนกระจุกตวัอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

อเิล็กทรอนิกส์และเครื่องใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น กิจการผลติพลงังาน

ไฟฟ้า กจิการพฒันานิคมอุตสาหกรรม กจิการขนถ่ายสนิคา้สาํหรบัเรอืบรรทุกสนิคา้ เป็นตน้  

สําหรับประเทศเวียดนาม การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ ณ 20 ธันวาคม 2565 มียอดรวมเงินทุนจดทะเบียน 

(Registered Capital) ทัง้สิน้ 27,718 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (ลดลงรอ้ยละ 11.0) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่

ผ่านมา โดยแบ่งเป็น (1) โครงการใหม่รวมทัง้สิ้น 2,036 โครงการ (เพิม่ขึ้นร้อยละ 17.1) คดิเป็นเงนิทุนจดทะเบยีน 



 

 

12,446 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (ลดลงรอ้ยละ 18.4) (2) โครงการปรบัเพิม่เงนิทุนรวมทัง้สิน้ 1,107 โครงการ (เพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 12.4) คดิเป็นเงินทุนจดทะเบียน 10,118 ล้านเหรียญสหรฐัฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2) และ (3) เงินทุนจดทะเบยีน

สําหรบัการซื้อหุ้นจํานวน 3,566 รายการ (ลดลงร้อยละ 6.1) คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมทัง้สิ้น 5,154 ล้านเหรียญ

สหรฐัฯ (ลดลงรอ้ยละ 25.5) ทัง้น้ี โครงการลงทุนจากต่างชาตมิกีารเบกิจ่ายเงนิทุน (Realized Capital) ในปี 2565 รวม

ทัง้สิน้ 22,396 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.5 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ภาพรวมของบริษทัฯ ในปี 2565  

ธุรกิจโลจิสติกส์ ในปี 2565 มผีลการดําเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น จากอานิสงส์จากการเปิดประเทศ ที่ส่งผลให้

ภาพรวมเศรษฐกจิมกีารฟ้ืนตวั และสภาวะการลงทุนกลบัมาคกึคกัอกีครัง้ โดย ณ สิน้ปี 2565 สามารถลงนามสญัญา

เช่าโครงการ Built-to-Suit และโรงงาน/คลงัสนิคา้สาํเรจ็รปูเพิม่เตมิ รวมทัง้สิน้ 136,332 ตารางเมตร และยงัมสีญัญาเชา่

ระยะสัน้ทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูรวม 135,012 ตารางเมตร ส่งผลใหม้พีืน้ทีค่ลงัสนิคา้ภายใตก้ารถอืครองและบรหิารทัง้หมด 

2,718,231 ตารางเมตร จากแนวโน้มการเช่าพืน้ทีค่ลงัสนิค้าคุณภาพสูงทีม่เีพิม่เขา้มาอย่างต่อเน่ือง เหน็ไดจ้ากอตัรา

การเช่าพืน้ที ่(Occupancy Rate) ของบรษิทัฯ โดยรวมอยู่ทีร่อ้ยละ 92  

นอกจากน้ี ในปีที่ผ่านมา บรษิทัฯ ประสบความสําเร็จจากการเปิดตวัโครงการดบับลวิเอชเอ เมกกะ โลจสิติกส์ เซ็น

เตอร์ เทพารกัษ์ กม.21 บนเน้ือทีร่วมกว่า 400 ไร่ โดยปัจจุบนัมกีารลงนามในสญัญาเช่าพืน้ทีใ่นเฟส 1 แล้ว ถงึรอ้ยละ 

68 หรอืคดิเป็นพืน้ทีเ่ช่ากว่า 130,000 ตารางเมตร กบัลูกคา้ทีด่ําเนินธุรกจิอคีอมเมริ์ซรายใหญ่หลายราย ผูใ้หบ้รกิาร

ดา้นโลจสิตกิส ์(3PL) และผูเ้ช่าหลกัรายอื่นๆ ในกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ขยายธุรกจิโลจสิตกิส ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศเวยีดนาม ซึ่งถอืว่าเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพการเติบโตทีสู่ง พร้อมทัง้ยงัมุ่งเน้นจดัหาบรกิารที่สามารถสรา้ง

มลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมอจัฉรยิะ อาท ิQuantum Computing, Internet of Things (IoT) และ 

Data Analytics เป็นต้น โดยขอบเขตที่อยู่ระหว่างการศึกษา ได้แก่ คลงัสินค้าอจัฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

Quantum Computing เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการระบบขนส่งที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ภายใต้แนวคดิ 

Green Logistics รวมถึงการพฒันาความร่วมมอืกับธุรกิจสตาร์ทอพั ที่มีศกัยภาพเพื่อส่งมอบบริการ และยกระดบั

ประสบการณ์ของลูกคา้ไปพรอ้มๆ กนั 

ในส่วนของธุรกิจ Office Solutions ขณะน้ีบริษัทฯ ได้เดินหน้าขยายโครงการอาคารสํานักงานให้เช่าที่สมยัใหม่ใน

หลากหลายทาํเลทีต่ัง้บนใจกลางกรุงเทพฯ ล่าสุดเตรยีมเปิดตวัโครงการ WHAKW S25 ทีค่าดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ใน

เดอืนกรกฎาคมน้ี โดยปัจจุบนับรษิทัฯ มโีครงการอาคารสาํนักงานใหเ้ช่าอยู่แลว้ 6 แห่ง พืน้ทีร่วมกว่า 100,000 ตาราง

เมตร 

สําหรบัเป้าหมายธุรกจิโลจสิตกิส ์ในปี 2566 น้ี บรษิทัฯ คาดว่าจะส่งมอบโครงการใหม่และสญัญาใหม่เพิม่ขึน้ประมาณ 

200,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ในประเทศไทย 165,000 ตร.ม. และในเวยีดนาม 35,000 ตร.ม. ให้แก่กลุ่มลูกคา้

ต่างๆ อาท ิผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส ์(3PL) ภาคสนิคา้อุปโภคบรโิภค และภาคการคา้ปลกี โดยคาดว่าสนิทรพัย์รวม

ภายใต้กรรมสทิธิแ์ละการบรหิารจะเพิม่สูงถงึ 2,900,000 ตารางเมตร นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมแีผนการขายทรพัย์สนิ

สทิธกิารเช่าทรพัยส์นิใหก้บักองทรสัต ์WHART รวมทัง้สิน้ประมาณ 142,000 ตารางเมตร คดิเป็นมลูค่าประมาณ 3,250 

ลา้นบาท   



 

 

ธรุกิจนิคมอตุสาหกรรม ณ สิน้ปี 2565 บรษิทัฯ มยีอดขายทีด่นิรวม 1,899 ไร่ แบ่งเป็นยอดขายทีด่นิในประเทศไทย 

1,793 ไร่ และเวยีดนาม 106 ไร่ มยีอด MOU ที่รอเซ็นสญัญาซื้อขายทีด่นิ รวม 899 ไร่ (แบ่งเป็นในประเทศ 469 ไร่ 

และเวยีดนาม 430 ไร่) และมยีอด Backlog รอโอนรวม 468 ไร่ ซึง่เป็นยอดในประเทศไทยทัง้หมด 

ซึ่งสอดคล้องกบัภาพรวมการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ และการลงทุนทีป่รบัตวัในทศิทางทีด่ขี ึน้ จากอานิสงสก์ารยา้ยฐาน

การลงทุน เพื่อหลกีเลี่ยงผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรฐัฯ และปัญหาความไม่สงบระหว่างยูเครน-

รสัเซยี รวมทัง้การปฏริปูการเมอืงของจนี ทําใหห้ลากหลายอุตสาหกรรมจดัระบบการผลติครัง้ใหญ ่ส่งผลใหผู้ล้งทุนใน

แต่ละประเทศ อาท ิจนี ญี่ปุ่ น และสหรฐัฯ ยา้ยฐานการผลติมายงัประเทศไทย เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็

ถงึความเชื่อมัน่ของนักลงทุนทีม่ตี่อศกัยภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลติ และการลงทุนทีส่ําคญั

ของภูมิภาค จากการมีห่วงโซ่อุปทานที่มัน่คง และมีเสถียรภาพที่พร้อมจะรองรบัการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆ 

โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เช่น ยานยนตไ์ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ และดจิทิลั เป็นตน้ 

WHA Group เป็นผู้พฒันานิคมอุตสาหกรรมชัน้นําของประเทศ มีพื้นที่นิคมฯ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้หมด 

71,000 ไร่ โดยมพีืน้ทีพ่รอ้มขายกว่า 4,000 ไร่ และอยู่ระหว่างการเจรจาขายทีด่นิใหก้บัลูกคา้อีกจํานวนมาก ซึ่งเป็น

พืน้ทีร่วมกว่า 3,000-4,000 ไร่ โดยกลุ่มหลกัๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ สนิคา้อุปโภคบรโิภค และอเิลก็ทรอนิกส์ 

ฯลฯ  

ปัจจุบนับรษิทัฯ มนิีคมอุตสาหกรรมทีอ่ยู่ระหวา่งการดาํเนินการในประเทศไทย จาํนวน 12 แห่ง โดยมนิีคมอุตสาหกรรม

ดบับลวิเอชเอ ระยอง 36 จํานวน 1,280 ไร่ ซึ่งดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 และยงัมนิีคมฯ อีก 2 แห่งอยู่

ระหว่างการดําเนินการพฒันาก่อสร้าง ได้แก่  นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง เฟส 1 

จาํนวน 1,100 ไร่ และ เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ สระบุร ี2 จาํนวน 2,400 ไร่ ทีค่าดว่าจะเริม่ก่อสรา้ง

ในปี 2569 อกีทัง้ยงัมแีผนที่จะขยายโครงการนิคมอุตสาหกรรม เพิม่เติมอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายนิคม

อุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริ์นซบีอรด์ 4 จํานวน 570 ไร่ และการขยายโครงการนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 

ระยอง 36 จาํนวน 400 ไร่ 

ด้านธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนาม บรษิทัฯ เดนิหน้าพฒันาส่วนขยายนิคมอุตสาหกรรมเพิม่เตมิอย่าง

ต่อเน่ือง โดย ณ สิ้นปี 2565 บรษิทัฯ มยีอดขายที่ดนิรวม 106 ไร่ และยอด MOU รวม 430 ไร่ ซึ่งสอดคล้องกบัการ

เติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม ที่มีศักยภาพด้านการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ   โดยปัจจุบนั บริษัทฯ มีเขต

อุตสาหกรรมทีเ่ปิดดําเนินการแล้ว 1 แห่ง และจะขยายโครงการเขตอุตสาหกรรมใหม่ ในจงัหวดัหลกัๆ ของเวยีดนาม 

อกี 2 โครงการ รวมพืน้ที ่20,950 ไร่ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของแผนการลงทุนในระยะยาวอย่างต่อเน่ือง 

จากความเชื่อมัน่ของนักลงทุนทีม่ตี่อบรษิทัฯ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ ตัง้เป้ายอดขายทีด่นิ ในปี 2566 ทัง้ในประเทศไทยและ

เวยีดนาม รวม 1,750 ไร่ ซึง่ใกลเ้คยีงกบัปี 2565 ทีผ่่านมา ซึง่เพิม่ขึน้กว่าเท่าตวั เมื่อเทยีบกบัปี 2564 ทีผ่่านมา  

สําหรบัโครงการในเขตอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ โซน 1 – เหงะอาน เฟส 1 ขนาด 900 ไร่ นัน้ มกีารพฒันาแล้วเสรจ็ 

และมกีลุ่มลูกคา้เช่าพืน้ที ่อาท ิกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร วสัดุก่อสรา้ง และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์กว่าร้อยละ 77 ของพื้นทีเ่ฟสที ่1 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว โดยขณะน้ี บรษิัทฯอยู่ระหว่างการ เร่ง

ดาํเนินการก่อสรา้งเฟสที ่2 ขนาดพืน้ที ่2,215 ไร่ อย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรบัผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ทีค่าดว่าจะมี

ความตอ้งการทีด่นิอุตสาหกรรมสงูขึน้ 

นอกจากน้ี บรษิัทฯยงัได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลงกบัทางการองค์กรท้องถิ่นของประเทศเวยีดนามเพื่อพฒันาเขต

อุตสาหกรรม อีก 2 แห่ง  ได้แก่ เขตอุตสาหกรรม WHA Smart Technology Industrial Zone - Thanh Hoa พื้นที่ 



 

 

5,320 ไร่ ในจงัหวดัทญัฮว้า โดยจะเริม่ดําเนินการก่อสร้างในปี 2567 หรอืต้นปี 2568  และเขตอุตสาหกรรม WHA 

Smart Eco Industrial Zone – Quang Nam พืน้ที ่2,500 ไร่ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางของภาคกลาง ระหว่างจงัหวดัดานังและ

จงัหวดักว๋างหงาย โดยคาดว่าจะได้รบัการอนุมตัใิบอนุญาตต่างๆ ในปี 2569 หรอื 2570  และหากทุกอย่างแล้วเสรจ็

สามารถดาํเนินการก่อสรา้งไดท้นัท ี  

ด้านบริษัท บีไอจี ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด หรือ “BIG WHA” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน กับ บริษัท  

บางกอกอินดสัเทรยีลแก๊ส จํากดั “บไีอจ”ี นัน้ บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นขยายผลติภณัฑ์และบรกิารที่มมีูลค่าสูงขึน้ อาท ิ 

การจดัหาก๊าซไนโตรเจน โดยจะขยายใหบ้รกิารไปยงันิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากปัจจุบนัทีใ่หบ้รกิารในนิคม

อุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) รวมถงึก๊าซอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ อกีดว้ย 

ในปี 2566 บรษิทัฯ ยงัเปิดใหบ้รกิารไฟเบอร์ออพตคิใตด้นิ (FTTx) ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคม ไดแ้ก่  AWN, True 

และ Dtac ในนิคมอุตสาหกรรมของบรษิทัฯ ทัง้ 11 แห่ง ในประเทศไทย และใหบ้รกิารเช่าเสาโทรคมนาคม เพื่อตดิตัง้

อุปกรณ์รับกระจายสัญญาณเครือข่าย 5G ในนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง โดยคาดว่าจะขยายให้ครอบคลุมนิคม

อุตสาหกรรมอื่นๆ  เพิม่เตมิในปีน้ี   

ธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ํา) สําหรบัปี 2565 ธุรกิจน้ําปรบัตวัดขีึน้กว่าปีทีผ่่านมา โดยบรษิทัฯ มปีรมิาณยอดขายและ

บรหิารน้ํา ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมสําหรบัไตรมาส 4 และปี 2565 รวมเท่ากบั 33.6 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 

145.3 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตามลําดบั  

โดยมปีรมิาณการจาํหน่ายน้ําภายในประเทศ ในไตรมาส 4/2565 จํานวน 25.9 ล้านลูกบาศกเ์มตร ชะลอตวัลงเลก็น้อย 

เมื่อเทยีบจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากปรมิาณยอดจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรมและปรมิาณการบรหิาร

จดัการน้ําเสียลดลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ํามูลค่าเพิ่ม (Value Added Product) ปรบัตัว

เพิม่ขึน้จากการเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชย ์(COD) ของ WHAUP AIE ในช่วงเดอืนตุลาคมของปีทีผ่่านมา รวมถงึไดร้บั

ปัจจยัสนับสนุนจากความต้องการใช้น้ําเพิม่เติมจากกลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้า ส่งผลให้ปรมิาณยอดขายและบรหิารน้ําใน

ประเทศรวม ทัง้ปี 2565 อยู่ที่ระดบั 116.8 ล้านลูกบาศก์เมตร เติบโตเพิม่ขึน้จากปีก่อน ซึ่งเป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ

ความมุ่งมัน่การใหบ้รกิาร จําหน่ายผลติภณัฑน้ํ์ามูลค่าเพิม่ ผลติภณัฑ์น้ําดบิ และปรมิาณการบรหิารจดัการน้ําเสยีของ

บรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่างด ี 

ส่วนยอดขายน้ําในเวยีดนามในไตรมาส 4 และ ปี 2565 มยีอดจําหน่ายน้ํารวมตามสดัส่วนการถอืหุน้เท่ากบั 7.7 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร และ 28.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลําดบั ซึ่งปรบัตวัในทศิทางทีด่ขี ึน้อย่างมนัียสําคญั เน่ืองจากปรมิาณ

การจําหน่ายน้ําของโครงการ Duong River เพิม่ขึ้นจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ในเวยีดนาม ภายหลงัจากการเปิด

ประเทศ รวมถงึบรษิทัฯ สามารถขยายฐานลูกคา้ และเพิม่พืน้ทีก่ารใหบ้รกิารน้ําประปาไดค้รอบคลุมมากขึน้  

ขณะเดยีวกนัทางบรษิทัฯ ยงัไดม้กีารเปิดดาํเนินการ โครงการโรงผลติน้ําและโรงบําบดัน้ําเสยีแห่งใหม ่เพื่อรองรบัการ

ขยายตวัของความตอ้งการใชน้ํ้าทีเ่พิม่ขึน้ต่อเน่ือง ประกอบดว้ย โรงผลติน้ําและโรงบําบดัน้ําเสยีกําลงัการผลติรวม 3.3 

ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ภายในนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง 36 รวมถงึเตรยีมดําเนินการก่อสรา้งโรงบําบดั

น้ําเสยีแห่งใหม่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง ซึ่งมกํีาลงัการผลติรวมกว่า 5.8 

ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี พร้อมกนัน้ียงัได้เร่งดําเนินการโครงการจดัหาน้ําดบิทดแทน เพื่อสร้างความมัน่คงด้านการ

จดัหาทรพัยากรน้ํา อกีจาํนวน 2 โครงการ คดิเป็นกําลงัการผลติน้ํารวม 10 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี โดยโครงการน้ําดบิ

แห่งแรก มขีึน้เพื่อรองรบันิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง 36 และเขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ 



 

 

ระยอง ซึง่ขณะน้ีไดเ้ริม่ดาํเนินการแลว้ ส่วนโครงการทีส่องในนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 4 จะเริม่

ก่อสรา้งในไตรมาสแรกของปี 2566   

ส่งผลให้ในปี 2566 บรษิัทฯ มกีารตัง้เป้ายอดการจําหน่ายและบรหิารจดัการน้ํารวมที่ระดบั 168 ล้านลูกบาศก์เมตร 

แบ่งเป็นยอดจาํหน่ายและบรหิารจดัการน้ําภายในประเทศ ซึง่คาดว่าจะเพิม่ขึน้เป็น 135 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และสดัส่วน

ยอดจําหน่ายน้ําจากธุรกจิสาธารณูปโภคในประเทศเวยีดนาม ทีปั่จจุบนัเปิดใหบ้รกิาร 3 โครงการ อกีจาํนวน 33 ล้าน

ลูกบาศกเ์มตร 

ในส่วนของ ธรุกิจไฟฟ้า บรษิทัฯ เดนิหน้าขยายพอรท์การลงทุนในการพฒันาโซลูชนัดา้นพลงังาน โดยเฉพาะพลงังาน

หมุนเวยีน (Renewable Energy) โดยปีที่ผ่านมามกีารเซ็นสญัญาโครงการโซลาร์รูฟท็อป เพิม่ 31 สญัญา แบ่งเป็น

โครงการ Private PPA จาํนวน 26 สญัญา มขีนาดการผลติไฟฟ้ารวม 41 เมกะวตัต ์และโครงการ EPC service จาํนวน 

5 สญัญา มขีนาดกําลงัการผลติไฟฟ้ารวม 9 เมกะวตัต์ ทําให ้ณ สิ้นปี 2565 บรษิัทฯ มจีํานวนเซ็นสญัญาโครงการ 

Private PPA สะสมที ่133 เมกะวตัต์ นอกจากน้ี บรษิทัฯ สามารถเปิดดําเนินการเชงิพาณิชย์ (COD) เพื่อผลติและ

จําหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ใหก้บัลูกคา้เพิม่เตมิ อีก 37 เมกะวตัต์ ส่งผลให้บรษิทัฯ มกํีาลงัการผลติโครงการ

โซลารท์ีเ่ปิดดาํเนินการเชงิพาณิชยร์วม 94 เมกะวตัต ์  

ในปี 2565 บรษิทัฯ ไดเ้ซน็สญัญากบับรษิทั ฟอรด์ มอเตอร ์คมัปะนี (ประเทศไทย) เพื่อตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์บนหลงัคาทีจ่อดรถ ขนาดกําลงัผลติไฟฟ้า 7.7 เมกะวตัต์ บนพื้นที่รวม 32,200 ตารางเมตร ซึ่งตัง้อยู่ใน

นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 1 นับเป็นการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

ประเทศไทย ทาํใหส้ิน้ปี 2565 บรษิทัฯ มสีญัญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ตามสดัส่วนการถอืหุน้รวมอยู่ที ่683 เมกะวตัต ์

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารนําโซลูชนัดจิทิลัทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ๆเขา้มาใช ้เพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกจิ โดยไดร่้วมมอื

กบั ปตท. และ Sertis ในการพฒันาแพลตฟอร์มการซื้อขายพลงังานแบบ Peer-to-Peer Energy Trading ภายใต้ชื่อ 

Renewable Energy Exchange ("RENEX") โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว ได้นําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาช่วยเพิ่ม

ประสทิธภิาพความปลอดภยัของการทาํธรุกรรม และไดเ้ริม่นําไปใชใ้นการซื้อขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยใ์นกลุ่ม

ลูกคา้ภายในนิคมอุตสาหกรรมของบรษิทัฯ โดยมลูีกคา้ชัน้นําเขา้ร่วมแล้วจาํนวน 54 ราย ซึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 3 

แห่งของดบับลวิเอชเอ ไดแ้ก่นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริ์นซบีอร์ด 1 นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสี

เทริน์ซบีอรด์ 2 และนิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอร์ด (ระยอง) และบรษิทัฯ มแีผนการศกึษาและพฒันาใหส้ามารถเกดิ

การซื้อขายคาร์บอนเครดติ ในแพลตฟอร์มดงักล่าว โดยเบื้องต้นได้ลงทะเบียนโครงการพลงังานแสงอาทิตย์กับ

โครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction 

Program: T-VER) และ I-REC หรอืใบรบัรองสเีขยีวที่สามารถซื้อขายได้ ซึ่งได้รบัการตรวจสอบและรบัรองคุณภาพ

ตามมาตรฐาน I-REC 

พรอ้มกนัน้ี บรษิทัฯ ยงัคงเดนิหน้าขยายธุรกจิทัง้ในประเทศไทย - เวยีดนาม พรอ้มมองหาและเปิดโอกาสการเขา้ลงทุน

ใหม่ๆ ในประเทศอื่นๆ เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกจิ New S-Curve อาท ิระบบกกัเกบ็พลงังานดว้ยแบตเตอรี ่

(BESS) ไฮโดรเจน การซื้อขายคาร์บอนและการใชแ้ละกกัเกบ็คาร์บอน (CCUS) พรอ้มตัง้เป้าหมายการนําเทคโนโลยี

และนวตักรรมสมยัใหม่ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินธุรกจิอย่างต่อเน่ือง  

อย่างไรกต็าม ในปี 2566 บรษิทัฯ ตัง้เป้าสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ทีล่งนามแล้ว 847 เมกะวตัต ์เพิม่จาก 683 เมกะ

วตัต์ในปี 2565 ประกอบด้วยพลงังานฟอสซิล พลงังานสิ้นเปลือง (Conventional Power) 547 เมกะวตัต์ พลงังาน

แสงอาทติย ์(Solar Energy) 133 เมกะวตัต ์และพลงังานจากขยะอุตสาหกรรม (Waste to Energy) 3 เมกะวตัต ์พรอ้ม



 

 

เร่งเดนิหน้าพฒันาโครงการพลงังานหมุนเวยีน (Renewable Energy) อย่างต่อเน่ือง เพื่อขบัเคลื่อนเป้าหมายสญัญาซื้อ

ขายไฟฟ้า (PPA) ใหไ้ดต้ามแผนทีว่างไว ้300 เมกะวตัต ์  

ธุรกิจดิจิทลั บรษิทัฯ มุ่งมัน่เดนิหน้าการทรานสฟอร์มองค์กรสู่ดจิทิลั เพื่อก้าวสู่การเป็น Technology Company ตาม

เป้าหมายในปี 2567 โดยได้ปรบัเปลี่ยนองค์กรตัง้แต่การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทรพัยากรบุคคล วฒันธรรม ไปจนถงึ

ขัน้ตอนการทํางานของทุกฝ่าย เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรใหม้ศีกัยภาพพรอ้มรบัมอืกบัยุคดจิทิลั รวมถงึการนําเทคโนโลยี

เขา้มาช่วยเพิม่ความสามารถในการเขา้ถงึลูกคา้ และสรา้งผลติภณัฑ ์และมูลค่าเพิม่ใหม่ๆ เพื่อเพิม่ความพงึพอใจของ

ลูกคา้ 

อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัผลกัดนัโครงการทรานสฟอร์มธุรกจิสู่ดจิทิลัภายในองคก์ร เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพการดําเนินงานทัง้

การเพิม่ผลติภาพ (Productivity) ประสทิธภิาพ (Efficiency) การเขา้ถงึ (Accessibility) และความปลอดภยัดา้นดจิทิลั 

(Cyber Security) พรอ้มทัง้ส่งเสรมิการทาํงานร่วมกนัระหว่างกลุ่มธุรกจิต่างๆ อาท ิการพฒันาแดชบอรด์ภายในองคก์ร 

เพื่อตรวจสอบแผงพลงังานแสงอาทติย์และอุปกรณ์ตรวจจบัประสิทธิภาพ เครื่องมือวิเคราะห์ ระบบอตัโนมตัิ และ

อุปกรณ์อจัฉรยิะต่างๆ เป็นตน้ 

โดยในปีที่ผ่านมามีการเปิดตัวแอปพลิเคชนั WHAbit หรือ โซลูชนั สําหรบัดิจิทลัเฮลธ์แคร์ที่ได้มีการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง และกําหนดเปิดตัวเวอร์ชันที่สอง ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ด้วยฟีเจอร์การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Data 

Visualization) และคําแนะนําส่วนบุคคล พรอ้มทัง้เตรยีมแผนเปิดตวั Meta W ซึ่งเป็นเมตาเวริ์ส ดา้นอุตสาหกรรมราย

แรก ทีจ่ะเป็นการเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัธุรกจิของบรษิทัฯ ในยุคดจิทิลั ทัง้น้ี Meta W จะนําเสนอ Digital Twin โดย

ลูกค้าสามารถเข้าไปสมัผสั และมีประสบการณ์เสมือนจริงทัง้ในรูปแบบของกิจกรรม การดําเนินงาน โมเดลธุรกิจ

รปูแบบใหม ่และในอนาคต ดบับลวิเอชเอ ดจิทิลั มแีผนทีจ่ะขยายผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพื่อนําเสนอแก่ลูกคา้ทัง้ภายใน

และภายนอกระบบนิเวศของกลุ่มบรษิทัฯ 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดป้ระกาศเดนิหน้าขบัเคลื่อนธุรกจิสู่เป้าหมายการสรา้งผลติภณัฑ ์และบรกิารใหม่ๆ เพื่อสรา้งการเตบิโต

อย่างยัง่ยืนทุกมิติ ผ่านงบลงทุนจํานวน 6.85 หมื่นล้านบาท ใน 4 กลุ่มธุรกิจของดบับลิวเอชเอ กรุ๊ป ภายใน 5 ปี  

(ปี 2566-2570) ไดแ้ก่ ธุรกจิโลจสิตกิส ์จาํนวน 1.7 หมื่นลา้นบาท ธุรกจินิคมอุตสาหกรรม (ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 

ดเีวลลอปเมนท)์ จาํนวน 2.9 หมื่นลา้นบาท ธุรกจิสาธารณูปโภคน้ํา-ไฟฟ้า (WHAUP) จาํนวน 1.85 หมื่นลา้นบาท และ

ธุรกจิดจิทิลั (ดบับลวิเอชเอ ดจิทิลั) จํานวน 4,000 ล้านบาท ส่งผลใหบ้รษิทัฯ ตัง้เป้ารายไดแ้ละส่วนแบ่งกําไรปกตริวม 

5 ปี ไวท้ีร่ะดบั 100,000 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คาํอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 

สาํหรบัปี 2565 บริษทัฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกาํไร 15,567.6 ล้านบาท และมีกาํไรสุทธิ 4,045.9 ล้านบาท 

โดยเป็นรายได้รวมและส่วนแบ่งกําไรปกติ 15,566.4 ล้านบาท และกําไรสุทธิปกติ 4,064.5 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 4 และ ปี 2565 

งบการเงินรวม 

ไตรมาส 

4/2564 

ไตรมาส 

4/2565 
YoY ปี 2564 ปี 2565 YoY 

ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายได้รวมและส่วนแบ่งกาํไร  7,239.2   8,997.6  24.3%  11,963.9   15,567.6  30.1% 

ตน้ทุนรวม  3,703.3   4,643.9  25.4%  5,663.0   7,592.4  34.1% 

กําไรขัน้ตน้และสว่นแบ่งกาํไร  3,290.4   4,535.9  37.9%  5,079.2   6,721.9  32.3% 

กาํไรสทุธิ  2,034.8   2,841.6  39.6%  2,590.1   4,045.9  56.2% 

รายได้รวมและส่วนแบ่งกาํไรจากการดาํเนินงานปกติ/1 

(Normalized Total Revenue) 

 7,218.7   8,924.0  23.6%  12,077.9   15,566.4  28.9% 

กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานปกติ/2 

(Normalized Net Profit) 

 2,014.8   2,754.9  36.7%  2,709.6   4,064.5  50.0% 

 /1  รายไดร้วมและส่วนแบ่งกําไรจากการดําเนินงานปกต ิ= รายไดร้วมไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น กําไร/(ขาดทุน) จากรายการพเิศษและ Deferred 

Revenue Items 

ประเดน็สาํคญั 

• รายได้รวมและส่วนแบ่งกําไร และกําไรสุทธิสําหรบัปี 2565 เท่ากับ 15,567.6 ล้านบาท และ 4,045.9 ล้านบาท 

ตามลําดบั ประกอบดว้ยผลประกอบการปกต ิและผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลกําไร/ขาดทุน

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ (Unrealized Gain/Loss) หากพจิารณาผลประกอบการปกต ิบรษิทัฯ มรีายไดร้วมและส่วนแบ่งกําไร

จากการดาํเนินงาน และกําไรสุทธจิากการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2565 เท่ากบั 15,566.4 ลา้นบาท และ 4,064.5 ลา้น

บาท ตามลําดบั 

• รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารสาํหรบัปี 2565 เท่ากบั 1,044.1 ลา้นบาท ลดลง 10.1% เมื่อเทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัของ

ปี 2564 เน่ืองจากพืน้ทีใ่หเ้ช่าลดลงจากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กอง REITs 

• รายไดก้ารขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน สําหรบัปี 2565 เท่ากบั 2,985.1 ล้านบาท ลดลง 39.5% จากมูลค่า

สนิทรพัย์ที่ขายเขา้กอง REITs และสดัส่วนสนิทรพัย์ที่เป็นของบรษิัทฯ ลดลงจากในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ปร 

2565 มกีารรบัรูส่้วนแบ่งกําไรสาํหรบัสนิทรพัยท์ีเ่ป็นของบรษิทัร่วมทุนในการขายสนิทรพัยเ์ขา้กอง REITs จาํนวน 

356.9 ลา้นบาท (ซึง่บรษิทัร่วมทุนบนัทกึรายไดจ้ากการขายสนิทรพัยเ์ป็นจาํนวน 2,078.9 ลา้นบาท) 

• รายไดจ้ากธุรกจิทีด่นิสาํหรบัปี 2565 เท่ากบั 6,787.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 292.4% เมื่อเทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 

2564 โดยมสีาเหตุหลกัจากการโอนทีด่นิในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 

• รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารระบบสาธารณูปโภคสาํหรบัปี 2565 เท่ากบั 2,548.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.3% จาก

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2564 เน่ืองจากความต้องการน้ําทีเ่พิม่ขึน้ในประเทศ รวมถึงการเพิม่ขึ้นของรายไดจ้าก

ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรร (Excessive Charge) 

• รายไดแ้ละส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิไฟฟ้าจากการดําเนินงาน (Normalized Revenue and Share of 

Profit from Investments in Power Associates) สําหรบัปี 2565 เท่ากบั 804.7 ล้านบาท ลดลง 32.6% เน่ืองจาก



 

 

ผลประกอบการของกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ทีล่ดลงจากตน้ทุนก๊าซธรรมชาตทิีส่งูขึน้และผลประกอบการทีล่ดลงของ 

Gheco-One อนัเนื่องมาจากการปิดซ่อมบํารุงนอกแผนงานและตน้ทุนถ่านหนิทีส่งูขึน้ อย่างไรกต็าม รายไดธุ้รกจิ

พลงังานแสงอาทติย์เพิม่ขึน้จากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารตดิตัง้แผงลาร์เซลล์ (EPC) และการเพิม่กําลงัการผลติ 

(MW) จากการเปิดดาํเนินการเชงิพาณิชย ์(COD) 

• ต้นทุนทางการเงนิ สําหรบัปี 2565 เท่ากบั 1,126.2 ล้านบาท ลดลง 1.7% เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี

ก่อน สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของจํานวนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มตี้นทุน

ทางการเงนิเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักเพิม่ขึ้น 0.14% ต่อปี จาก 2.77% ต่อปี ณ สิน้ปี 2564 เป็น 2.91% ต่อปี ณ สิ้นปี 

2565 จากการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 

• บริษัทฯ มีกําไรสุทธิและกําไรสุทธจิากการดําเนินงานปกต ิ(Normalized Net Income) สําหรบัปี 2565 เท่ากบั 

4,045.9 ล้านบาท และ 4,064.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 56.2% และ 50.0% ตามลําดบั เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของรายได้จากธุรกิจทีด่นิและธุรกิจสาธารณูปโภค รวมถึงการรบัรู้

กําไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิของธุรกจิดาตา้เซน็เตอร ์(Data Center)  

ผลการดาํเนินงานรายธรุกิจ 

รายได้จากธรุกิจให้เช่าอสงัหาริมทรพัย ์(Rental Properties Business) 

งบการเงินรวม 

ไตรมาส 

4/2564 

ไตรมาส 

4/2565 
YoY ปี 2564 ปี 2565 YoY 

ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร  298.1   266.4   (10.6%)  1,161.1   1,044.1   (10.1%) 

กําไรขัน้ตน้  191.9   150.1   (21.8%)  813.0   618.3   (23.9%) 

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 64.4% 56.3%  70.0% 59.2%  

อตัรากําไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัชี/1 (%) 64.4% 56.4%  70.1% 59.3%  

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน  4,922.3   2,906.2   (41.0%)  4,934.5   2,985.1   (39.5%) 

กําไรขัน้ตน้  2,147.9   1,290.8   (39.9%)  2,148.5   1,299.4   (39.5%) 

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 43.6% 44.4%  43.5% 43.5%  

อตัรากําไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัชี/1 (%) 43.6% 43.7%  43.5% 42.8%  

ส่วนแบ่งกําไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
             -           356.9  

              

-    
      356.9  

 

/1  ไม่รวมผลกระทบจากการจดัสรรปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ (Purchase Price Allocation หรอื PPA) 

1. การให้เช่าและการให้บริการ 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการคลงัสินค้า ศนูยก์ระจายสินค้า โรงงาน และระบบโครงสร้าง สาํหรบัไตร

มาส 4 ปี 2565 เท่ากบั 266.4 ลา้นบาท ลดลง 10.6% และสาํหรบัปี 2565 เท่ากบั 1,044.1 ลา้นบาท ลดลง 

10.1% เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากพืน้ทีใ่หเ้ช่าลดลงจากการขายสนิทรพัยเ์ขา้กอง 

REITs 

 อตัรากําไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน และระบบ

โครงสร้าง สาํหรบัไตรมาส 4 ปี 2565 เท่ากบั 56.3% และสาํหรบัปี 2565 เท่ากบั 59.2% ลดลงเมื่อเทยีบ

กบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งในปี 2565 

 



 

 

2. การขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 รายได้การขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน สาํหรบัปี 2565 เท่ากบั 2,985.1 ลา้นบาท ลดลง 39.5% 

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากมูลค่าสินทรพัย์ที่ขายเข้ากอง REITs และสดัส่วน

สนิทรพัย์ทีเ่ป็นของบรษิทัฯ ลดลงจากในปี 2564 อย่างไรกต็าม ปี 2565 มกีารรบัรูส่้วนแบ่งกําไรสําหรบั

สนิทรพัย์ทีเ่ป็นของบรษิทัร่วมทุนในการขายสนิทรพัย์เขา้กอง REITs จํานวน 356.9 ล้านบาท (ซึ่งบรษิทั

ร่วมทุนบนัทกึรายไดจ้ากการขายสนิทรพัยเ์ป็นจาํนวน 2,078.9 ลา้นบาท) 

รายได้จากธรุกิจนิคมอตุสาหกรรม (Industrial Development Business) 

 
ไตรมาส 

4/2564 

ไตรมาส 

4/2565 
YoY ปี 2564 ปี 2565 YoY 

ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายทีด่นิ  902.9   4,428.2   390.4%   1,729.7   6,787.4   292.4%  

กําไรขัน้ตน้  501.8   2,039.3   306.4%   911.0   3,110.9   241.5%  

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 55.6% 46.1%  52.7% 45.8%  

อตัรากําไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัชี/1(%) 63.6% 48.0%  59.2% 48.1%  
/1  ไม่รวมผลกระทบจากการจดัสรรปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ (Purchase Price Allocation หรอื PPA) 

รายได้จากธุรกิจท่ีดินและการขายอสงัหาริมทรพัย ์สําหรบัไตรมาส 4 ปี 2565 เท่ากบั 4,428.2 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 390.4% และสําหรบัปี 2565 เท่ากับ 6,787.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 292.4% เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี 

2564 โดยมสีาเหตุหลกัจากการโอนทีด่นิในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 

อตัรากาํไรขัน้ต้นจากธุรกิจท่ีดินและการขายอสงัหาริมทรพัย ์สําหรบัไตรมาส 4 ปี 2565 เท่ากบั 46.1% 

และสาํหรบัปี 2565 เท่ากบั 45.8% ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 

รายได้จากธรุกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า (Utilities & Power Business) 

1. ธรุกิจสาธารณูปโภค (Utilities Business) 

 
ไตรมาส 

4/2564 

ไตรมาส 

4/2565 
YoY ปี 2564 ปี 2565 YoY 

 ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารสาธารณูปโภค  581.0   604.5   4.0%   2,352.3   2,548.5   8.3%  

กําไรขัน้ตน้  202.0   205.8   1.9%   911.3   1,002.2   10.0%  

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 34.8% 34.0%  38.8% 39.3%  

อตัรากําไรขัน้ตน้ทีแ่ทจ้รงิก่อนปรบัรายการทางบญัชี/1(%) 37.8% 36.9%  41.7% 42.0%  

ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัรว่มในธุรกจิสาธารณูปโภค  (97.2)  (85.6)  (11.9%)  (204.1)  (210.6)  3.2%  
/1  ไม่รวมผลกระทบจากการจดัสรรปันส่วนตน้ทุนการรวมธุรกจิ (Purchase Price Allocation หรอื PPA) 

รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค สาํหรบัไตรมาส 4 ปี 2565 เท่ากบั 604.5 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 4.0% และสาํหรบัปี 2565 เท่ากบั 2,548.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.3% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2564 เน่ืองจาก

ความตอ้งการน้ําทีเ่พิม่ขึน้ในประเทศ รวมถงึการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรร 

(Excessive Charge) 

อตัรากาํไรขัน้ต้นจากการขายและให้บริการสาธารณูปโภค สาํหรบัไตรมาส 4 และปี 2565 เท่ากบั 34.0% 

และ 39.3% ตามลําดบั โดยกําไรขัน้ตน้และอตัรากําไรขัน้ตน้ดงักล่าวไดส้ะทอ้นถงึผลของการปรบัปรุงรายการทางบญัชี

เรื่องมูลค่ายุติธรรมในการเข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงรายได้และกําไรขัน้ต้นที่แท้จริงจากการ

ดําเนินงานก่อนปรบัรายการทางบญัช ีอตัรากําไรขัน้ต้นทีแ่ท้จรงิของรายไดร้บัจากการให้บรกิารสาธารณูปโภคอยู่ที ่



 

 

36.9% และ 42.0% ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ํ้าเกนิกว่าทีจ่ดัสรร (Excessive Charge) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมในธุรกิจสาธารณูปโภค สําหรบัไตรมาส 4 และปี 2565 เท่ากบั (85.6) ล้าน

บาท และ (210.6) ลา้นบาท ตามลําดบั ส่วนใหญ่มาจากการรบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนจาก SDWTP  

2. ธรุกิจไฟฟ้า (Power Business)  

 
ไตรมาส 

4/2564 

ไตรมาส 

4/2565 
YoY ปี 2564 ปี 2565 YoY 

 ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดจ้ากธุรกจิพลงังานแสงอาทติย ์  40.0   153.7   283.8%   251.8   331.6   31.7%  

กําไรขัน้ตน้  16.5   33.6   104.0%   67.4   102.6   52.3%  

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 40.3% 21.9%  26.5% 31.0%  

ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัรว่มในธุรกจิไฟฟ้า (รวม)  313.4   478.3   52.6%   505.4   353.8   (30.0%) 

 –  ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมในธรุกิจไฟฟ้า 

จากการดาํเนินงาน/1 

(Normalized Share of Profit from Investments 

in Power Associates) 

 250.8   77.5   (69.1%)  941.3   473.1   (49.7%) 

 – กําไร/(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  62.6   400.9   540.6%   (434.9)  (119.3)  (72.6%) 
/1  ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิไฟฟ้าจาการดําเนินงาน = ส่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมในธุรกจิไฟฟ้าหกัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น และกําไร/(ขาดทุน)

จากรายการพเิศษ 

รายได้และส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมในธรุกิจไฟฟ้าจากการดาํเนินงาน (Normalized Revenue and 

Share of Profit from Investments in Power Associates) สําหรับไตรมาส 4 ปี 2565 เท่ากับ 231.2 ล้านบาท 

ลดลง 19.5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 และสําหรับปี 2565 เท่ากับ 804.7 ล้านบาท ลดลง 32.6% จาก

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากผลประกอบการของกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ทีล่ดลงจากตน้ทุนก๊าซธรรมชาตทิีสู่งขึน้

และผลประกอบการทีล่ดลงของ Gheco-One อนัเน่ืองมาจากการปิดซ่อมบํารุงนอกแผนงานและตน้ทุนถ่านหนิทีส่งูขึน้  

รายได้จากธรุกิจพลงังานแสงอาทิตย ์สําหรบัไตรมาส 4 ปี 2565 เท่ากบั 153.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 283.8% 

และสําหรบัปี 2565 เท่ากบั 331.6 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 31.7% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2564 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้

ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารตดิตัง้แผงลาร์เซลล์ (EPC) และการเพิม่กําลงัการผลติ (MW) จากการเปิดดําเนินการเชงิ

พาณิชย ์(COD) 

อตัรากาํไรขัน้ต้นจากธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย ์สําหรบัไตรมาส 4 ปี 2565 เท่ากับ 21.9% ลดลงจาก

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารตดิตัง้แผงโซล่าเซลล์ (EPC) เพิม่ขึน้ ซึ่งมอีตัรา

การกําไรขัน้ตน้ในระดบัทีต่ํ่ากว่าการขายไฟฟ้าในธุรกจิพลงังานแสงอาทติย ์และสาํหรบัปี 2565 เท่ากบั 31.0% เพิม่ขึน้

จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการรบัรูข้ายไฟฟ้าในธุรกจิพลงังานแสงอาทติยเ์พิม่ขึน้ 

ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจไฟฟ้าจากการดําเนินงาน (Normalized Share of Profit from 

Investments in Power Associates) สาํหรบัไตรมาส 4 และปี 2565 เท่ากบั 77.5 ลา้นบาท ลดลง 69.1% และ 473.1 

ลดลง 49.7% เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน หากรวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผล

กําไร/ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้ (Unrealized Gain/Loss) ส่วนแบ่งขาดทุนจากบรษิทัร่วมในธุรกจิไฟฟ้าสําหรบัไตรมาส 4 

และปี 2565 เท่ากบั 478.3 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 52.6% และ 353.8 ล้านบาท ลดลง 30.0% เน่ืองจากกําไรจากบรษิทัร่วม

ในธุรกิจไฟฟ้าจากการดําเนินงาน (Normalized Share of Profit from Investments in Power Associates) โดยมี



 

 

สาเหตุหลกัจากกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ไดร้บัผลกระทบจากการปรบัตวัสูงขึน้ของต้นทนุก๊าซธรรมชาตริวมถงึการปิดซ่อม

บํารุงนอกแผนงานของโรงไฟฟ้าถ่านหนิเกค็โค่-วนั 

รายได้อ่ืน 

 
ไตรมาส 

4/2564 

ไตรมาส 

4/2565 
YoY ปี 2564 ปี 2565 YoY 

 ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

รายได้จากเงินปันผลและการบริหารจดัการ  212.4   213.3   0.4%   630.1   659.8   4.7%  

รายไดอ้ื่นๆ  33.1   (395.4) (1,295.4%)  466.6   553.5   18.6%  

รวมรายไดอ้ื่น  245.5   (182.2)  (174.2%)  1,096.8   1,213.3   10.6%  

รายไดอ้ื่นๆ จากการดําเนินงาน/1  75.2   (68.2)  (190.6%)  145.8   433.1   197.1%  

รวมรายได้อ่ืนจากการดาํเนินงาน/1  287.6   145.1   (49.5%)  775.9   1,092.9   40.9%  
/1 ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 

รายได้อ่ืนจากการดาํเนินงาน สําหรบัไตรมาส 4 และปี 2565 เท่ากบั 145.1 ล้านบาท ลดลง 49.5% และ 1,092.9 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 40.9% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี 

 รายได้เงินปันผลและค่าบริหารจดัการ สําหรบัไตรมาส 4 และปี 2565 เท่ากบั 213.3 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 0.4% 

และ เท่ากบั 659.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4.7% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดเ้งนิปันผลที่

เพิม่ขึน้ตามขนาดกองทรสัต ์

 รายได้อ่ืนจากการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย ดอกเบี้ยรบั กําไรจากการประเมนิค่าเงนิลงทุนระยะยาว กําไรจาก

การขายเงนิลงทุน และรายไดอ้ื่นๆ รวมทัง้หมดสาํหรบัไตรมาส 4 ปี 2565 เท่ากบั (68.2) ลา้นบาท ลดลง 190.6% 

และปี 2565 เท่ากบั 433.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 197.1% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการรบัรูกํ้าไรจาก

การจาํหน่ายทรพัยส์นิของธุรกจิดาตา้เซน็เตอร ์(Data Center) 

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 

 
ไตรมาส 

4/2564 

ไตรมาส 

4/2565 
YoY ปี 2564 ปี 2565 YoY 

 ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  67.1   243.7   262.9%   122.1   406.6   233.1%  

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร  538.0   622.7   15.8%   1,481.8   1,575.3   6.3%  

ตน้ทุนทางการเงนิ  277.1   275.3   (0.7%)  1,145.5   1,126.2   (1.7%) 

รวมค่าใช้จ่าย  882.2   1,141.7   29.4%   2,749.5   3,108.1   13.0%  

 ค่าใช้จ่ายในการขาย สําหรบัไตรมาส 4 ปี 2565 เท่ากบั 243.7 ล้านบาท และปี 2565 เท่ากบั 406.6 ล้านบาท 

เพิม่ขึ้น 262.9% และ 233.1% ตามลําดบั เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการโอนทีด่นินิคม

อุตสาหกรรมในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สําหรบัไตรมาส 4 ปี 2565 เท่ากบั 622.7 ล้านบาท และปี 2565 เท่ากบั 1,575.3 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้ 15.8% และ 6.3% ตามลําดบั เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน  

 ต้นทุนทางการเงิน สําหรบัไตรมาส 4 ปี 2565 เท่ากบั 275.3 ล้านบาท และปี 2565 เท่ากบั 1,126.2 ล้านบาท 

ลดลง 0.7% และ 1.7% ตามลําดบัเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ



 

 

จํานวนหน้ีสินที่มภีาระดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงนิเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักเพิม่ขึ้น 

0.14% ตอ่ปี จาก 2.77% ต่อปี ณ สิน้ปี 2564 เป็น 2.91% ต่อปี ณ สิน้ปี 2565 

 

ฐานะทางการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2565 มดีงัต่อไปน้ี 

สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้หมด 86,302.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,532.6 ลา้นบาท จาก 

82,769.5 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยมรีายละเอยีดหลกัดงัน้ี 

1. การเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จาํนวน 3,575.3 ลา้นบาท เน่ืองจากการจาํหน่าย

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในแก่กองทรสัต ์รวมถงึจากธุรกจินิคมอุตสาหกรรมทีม่กีารโอนจาํนวนมากในช่วง

ปลายปี 

2. การเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ จาํนวน 1,169.1 ลา้นบาท เน่ืองจากการขยายตวัของธรุกจิพลงังาน

แสงอาทติย ์

3. การเพิ่มขึ้นของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ) จํานวน 505.8 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทได้มลีงทุนสร้าง

อาคารคลงัสนิคา้เพิม่เตมิ 

4. การลดลงของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(สุทธ)ิ จาํนวน 1,945.1 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัไดม้กีารโอน

ทีด่นิจาํนวนมากตามทีก่ล่าวขา้งตน้ 
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หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจาํนวน 50,690.3 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,950.6 ล้านบาท จาก 48,739.7 

ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยการเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิมาจากการทีบ่รษิทัฯ มกีารออกหุน้กูเ้พิม่ขึน้เพื่อรองรบั

การเตบิโตของบรษิทัฯ ในอนาคต หากพจิารณาเฉพาะหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะ

ยาว(สุทธ)ิ ลดลง 3,767.5 ล้านบาท และมหีุ้นกู้(สุทธ)ิ เพิม่ขึ้น 5,544.1 ล้านบาท ส่งผลให้บรษิัทฯ มหีน้ีสนิที่มภีาระ

ดอกเบีย้เพิม่ขึน้ 1,776.5 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 40,191.5 ลา้นบาท จาก 38,415.0 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

นอกจากน้ี บรษิัทฯ มีอตัราต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี่ยที่เพิม่ขึ้น 0.14% ต่อปี จาก 2.77% ต่อปี ณ สิ้นปี 2564 เป็น 

2.91% ต่อปี ณ สิน้ปี 2565 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 บรษิทัฯ มส่ีวนของผู้ถือหุ้นรวมจํานวน 35,611.8 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจํานวน 1,582.0 ล้าน

บาท จาก 34,029.8 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 สาเหตุหลกัมาจากกําไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ตามผลประกอบการที่

เพิม่ขึน้ ถงึแมว้่าในระหว่างปีบรษิทัฯ จะมกีารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

  ปี 2564 ปี 2565 

อตัราสว่นกําไรขัน้ตน้ (%)  45.6% 44.7% 

อตัราสว่นกําไรสุทธ ิ(%)  21.6% 26.0% 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)   1.4   1.4  

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)   1.1   1.1  

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั)   14.1   12.1  

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่ (วนั)   164.8   126.9  

อตัราภาษจีรงิ (%)  19.1% 11.2% 

เครดิตเทอม 

สําหรบัปี 2565 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยอยู่ที ่12.1 วนั ลดลงจาก 14.1 วนั จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน โดยตวัเลข

ดงักล่าวยงัคงอยู่ในช่วงเครดติเทอมทีท่างบรษิทัฯ ใหก้บัลูกคา้ ซึง่อยู่ระหว่าง 0-45 วนั ขึน้อยู่กบัประเภทธุรกจิ โดยการ

ลดลงของระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยเป็นผลมาจากความมปีระสทิธภิาพของกลุ่มบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการและตดิตาม

การชาํระเงนิของลูกคา้ 

สําหรบัระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลี่ยปี 2565 บรษิทัฯ มรีะยะเวลาการชาํระหน้ีเฉลี่ยอยู่ที ่126.9 วนั ซึ่งลดลงจาก 164.8 วนั 

ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้น้ี ระยะเวลาการชําระเงนิใหก้บัคู่คา้แต่ละรายจะถูกกําหนดโดยการใหเ้ครดติเทอม

ตามประเภทสนิคา้หรอืบรกิาร ซึง่โดยปกตจิะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 30-60 วนั โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไดกํ้าหนดแนวทางใน

การชําระเงินให้แก่คู้ค้าภายในระยะเวลาที่กําหนดตามเครดิตเทอมและไม่ให้เกิดการจ่ายชําระล่าช้า ซึ่งในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจดัการกระแสเงินสดได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไม่ไดม้ปัีญหาในการจ่ายชําระเงนิใหแ้ก่คู่คา้แต่อย่างใด ทัง้น้ีการคํานวณระยะเวลา

การชําระหน้ีเฉลี่ยขา้งต้นทีสู่งกว่าตามแนวทางปกติทีกํ่าหนดเกดิจากการบนัทกึบญัชขีองรายการเจา้หน้ีการคา้ ซึ่งมี



 

 

รายการทางบญัชบีางรายการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการชาํระเงนิใหแ้ก่เจา้หน้ีการคา้แต่ถูกรวมอยู่ในเจา้หน้าการคา้ของกลุ่ม

บรษิทัฯ เช่น ค่าเช่ารบัล่วงหน้า เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงาน ดอกเบีย้จ่ายคา้งจ่าย เป็นตน้ 

ภาษีเงินได้ 

สาํหรบัปี 2565 บรษิทัฯ มกํีาไรก่อนภาษเีงนิไดอ้ยู่ที ่4,867.2 ลา้นบาท และมค่ีาใชจ้่ายภาษเีงนิไดอ้ยู่ที ่545.7 ลา้นบาท 

โดยคดิเป็นอตัราภาษจีรงิ (Effective Tax Rate) อยู่ที ่11.2%  

 

 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

 บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 (นายณฐัพรรษ ตนับุญเอก)     

 ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ      
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