10 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง

ชีแ้ จงผลการดําเนินงานสําหรับงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้นําส่งงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ
และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สําหรับไตรมาส 3 ปี 2560 สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทีผ่ ่านการ
สอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้วนัน้ บริษทั ฯ ขอเรียนชีแ้ จงเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของผลประกอบการทีเ่ กินกว่าร้อยละ 20
ดังนี้
ผลการดําเนิ นงานสําหรับไตรมาส 3 ปี 2560
งบการเงิ นรวม
/1

รายได้รวม
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า
ต้นทุนรวม
กําไรขัน้ ต้นรวม
กําไรสุทธิ
/1 รวมรายได้อ่นื ๆ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3
ปี 2559
ปี 2560
ล้านบาท ล้านบาท
1,408.0
1,586.1
220.5
563.4
621.7
691.7
686.7
558.2
42.6
505.8

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท
178.1
342.9
70.0
(128.5)
463.3

ร้อยละ
12.6
155.6
11.3
(18.7)
1,088.5

สําหรับไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิ เท่ากับ 505.8 ล้านบาท เพิ่ มขึ้น 463.3 ล้านบาท หรือเป็ นการ
เพิ่ มขึน้ ร้อยละ 1,088.5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ประเด็นสําคัญ
• รายได้รวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.6 จากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้อ่นื ๆ
• ส่ว นแบ่ง กําไรจากบริษัท ร่ ว มและกิจการร่ วมค้าเพิม่ ขึ้นร้อยละ 155.6 สาเหตุ หลักจากค่า ความพร้อมจ่ า ย
(Available Payment)ทีม่ ากขึน้ ของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) ซึง่ ค่าความพร้อม
จ่าย(Available Payment) จะไม่ลดลงในปี ทม่ี กี ารปิ ดซ่อมบํารุงตามแผนงาน ถ้าสามารถบรรลุจํานวน
้ าตามสัญญา(Contracted Available Hours)ทีก่ าํ หนดในปี นนั ้ ๆ และในไตรมาสที่ 1 ปี 2560
ชัวโมงขายไฟฟ
่

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน มีการปิ ดปรับปรุงตามแผนงานประมาณ 45 วัน ซึง่ จะทําให้ในไตรมาสทีเ่ หลือของปี
2560 จะมีค่าความพร้อมจ่าย(Available Payment)ทีม่ ากขึน้ รวมถึงการเริม่ ทยอยการผลิตและจําหน่ าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจํานวน 4 โรงไฟฟ้า ตัง้ แต่ปลายปี 2559 ได้แก่ โรงไฟฟ้าบ่อวิน
คลีน เอนเนอจี ทีเ่ ริม่ ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2559 โรงไฟฟ้ากัลฟ์ วีทพี ี เริม่
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามแผนงานในไตรมาส 2 ปี 2560 รวมถึงโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ทีเอส หนึ่ง
และโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ทีเอส สอง ทีเ่ ริม่ ผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามแผนงานในไตรมาสนี้ ทําให้
จํานวนเมกกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุน้ เพิม่ ขึน้ เป็ น 447.1 เมกกะวัตต์จาก 319.3 เมกกะวัตต์ในไตร
มาสเดียวกันของปี กอ่ น

•

ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 35.3 จากการที่บริษัทได้มกี ารทยอยชําระคืนหนี้สนิ ตัง้ แต่ปลายปี 2559 จาก
เงินทุนทีไ่ ด้จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ และในไตรมาสที่ 2 ได้มกี ารใช้คนื เงินกูป้ ระมาณ 5,000 ล้าน
บาท โดยใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งทีไ่ ด้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษทั WHAUP ต่อประชาชน
เป็ นครัง้ แรก (IPO) รวมถึงมีหนุ้ กูค้ รบกําหนดชําระในระหว่างไตรมาสที่ 3 จํานวน 4,185 ล้านบาท ซึง่ บางส่วนมี
อัตราดอกเบีย้ ทีค่ ่อนข้างสูง

ผลการดําเนิ นงานรายธุรกิ จ
ธุรกิ จให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (Rental Properties Business)
ไตรมาส 3 ไตรมาส 3
เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ปี 2559
ปี 2560
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
ร้อยละ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
464.3
305.8
(158.5)
(34.1)
กําไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าและบริการ
318.7
174.8
(143.9)
(45.2)
อัตรากําไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าและบริการ (ร้อยละ)
68.6
57.2
กําไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดําเนินงานก่อนปรับรายการ
69.7
57.6
ทางบัญชี (ร้อยละ)
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการคลังสิ นค้า ศูนย์กระจายสิ นค้า และโรงงาน สําหรับไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ
305.8 ล้านบาท ลดลง 158.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.1 จากไตรมาส 3 ปี 2559 เนื่องมาจากในไตรมาส 4 ปี 2559
บริษทั ฯได้มกี ารขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ HREIT และกองทรัสต์ WHART ซึง่ ทําให้พน้ื ทีใ่ ห้เช่าลดลง
กําไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าและบริ การคลังสิ นค้า ศูนย์กระจายสิ นค้า และโรงงาน ในไตรมาส 3 ปี 2560
เท่ากับ 174.8 ล้านบาท ซึง่ ลดลง 143.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.2 จากไตรมาส 3 ปี 2559 จากการลดลงของพืน้ ที่
ให้เช่าเนื่องมาจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ WHART และ HREIT ช่วงปลายปี 2559 และมีอตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ
57.2 สําหรับไตรมาส 3 ปี 2560 โดยกําไรขัน้ ต้นและอัตรากําไรขัน้ ต้นดังกล่าวได้สะท้อนถึงผลของการปรับปรุงรายการ
ทางบัญชีเรื่องมูลค่ายุตธิ รรมในการเข้าซือ้ กิจการ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงรายได้และกําไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการ
ดําเนินงานก่อนปรับรายการทางบัญชี อัตรากําไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการให้เช่าและบริการคลังสินค้าจะอยู่ทร่ี อ้ ยละ 57.6
ลดลงจากร้อยละ 69.7 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของสัดส่วนทรัพย์สนิ ประเภท Built-toSuit และ Ready-Built
ธุรกิ จนิ คมอุตสาหกรรมและการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อลงทุน
(Industrial Development Business and Sale of Investment Properties)
ไตรมาส 3 ไตรมาส 3
เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ปี 2559
ปี 2560
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
317.2
445.1
127.9
40.3
กําไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
133.6
170.3
36.7
27.5
อัตรากําไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ)
42.1
38.3
อัตรากําไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดําเนินงานก่อนปรับรายการ
54.0
52.8
ทางบัญชี (ร้อยละ)

รายได้ จ ากการขายอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ า กับ 445.1 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น 127.9
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40.3 จากไตรมาส 3 ปี 2559 เนื่องจากราคาเฉลีย่ ของการโอนทีด่ นิ ในไตรมาสนี้สงู กว่า
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนค่อนข้างมาก รวมถึงมีการโอนคลังสินค้าให้แก่บริษทั ฯร่วมทุนจํานวน 72.3 ล้านบาท
กําไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 170.3 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 36.7
ล้านบาท หรือเพิม่ ร้อยละ 27.5 จากไตรมาส 3 ปี 2559 ตามรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ สําหรับอัตรา
กําไรขัน้ ต้นในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 38.3 โดยกําไรขัน้ ต้นและอัตรากําไรขัน้ ต้นดังกล่าวได้สะท้อนถึงผลของ
การปรับปรุงรายการทางบัญชีเรื่องมูลค่ายุตธิ รรมในการเข้าซือ้ กิจการ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงกําไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริง
จากการดําเนินงานก่อนปรับรายการทางบัญชี อัตรากําไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
อยู่ทร่ี ้อยละ 52.8 เทียบกับร้อยละ 54.0 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า ซึง่ ถ้ามองเฉพาะกําไรขัน้ ต้นจากการขาย
ทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรมจะอยู่ทร่ี ้อยละ 44.6 นอกจากนี้หากพิจารณาเฉพาะกําไรขัน้ ต้นที่แท้จริงจากการขายที่ดนิ ใน
นิคมอุตสาหกรรมจะอยู่ทร่ี อ้ ยละ 61.9
ธุรกิ จสาธารณูปโภคและไฟฟ้ า (Utilities & Power Business)

รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค
กําไรขัน้ ต้นจากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค
อัตรากําไรขัน้ ต้นจากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ)
อัตรากําไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดําเนินงานก่อนปรับรายการทางบัญชี
(ร้อยละ)
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมในธุรกิจไฟฟ้า

ไตรมาส ไตรมาส
เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
3 ปี 2559 3 ปี 2560
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ
526.9
234.4
44.5
47.8

499.0
213.1
42.7
46.2

(27.9)
(21.3)

(5.3)
(9.1)

210.7

552.4

341.7

162.2

รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค ในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 499.0 ล้านบาท ลดลง
27.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.3 จากไตรมาส 3 ปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับลดลงของค่าธรรมเนียมจาก
การขอใช้น้ําเกินกว่าทีจ่ ดั สรร โดยลดลงจาก 71.1 ล้านบาท เป็ น 1.1 ล้านบาท อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายนํ้าดิบ
นํ้ าประปาอุตสาหกรรม และรายได้จากการบําบัดนํ้ าเสียยังสามารถเติบโตได้ดี โดยเพิ่มขึน้ จาก 455.7 ล้านบาท เป็ น
497.9 ล้านบาท จากความต้องการนํ้าทีเ่ พิม่ มากขึน้ เนื่องจากการทยอยการเริม่ จําหน่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า
เล็ก (SPP) ตัง้ แต่ปลายปี 2559 จํานวน 4 โรงไฟฟ้า
กําไรขัน้ ต้นจากการขายและให้บริ การสาธารณูปโภค ในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 213.1 ล้านบาท ซึ่ง
ลดลง 21.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ํา
เกินกว่าทีจ่ ดั สรรปรับตัวลดลง และมีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากการให้บริการสาธารณูปโภคร้อยละ 42.7 สําหรับไตรมาส 3 ปี
2560 โดยกําไรขัน้ ต้นและอัตรากําไรขัน้ ต้นดังกล่าวได้สะท้อนถึงผลของการปรับปรุงรายการทางบัญชีเรื่องมูลค่ายุตธิ รรม
ในการเข้าซือ้ กิจการ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงรายได้และกําไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดําเนินงานก่อนปรับรายการ
ทางบัญชี อัตรากําไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงของรายได้รบั จากการให้บริการสาธารณู ปโภคอยู่ท่รี อ้ ยละ 46.2 ลดลงจากร้อยละ
47.8 ของช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยการลดลงของอัตรากําไรขัน้ ต้นที่แท้จริงของรายได้รบั จากการให้บริการ
สาธารณูปโภค เกิดจากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ําเกินกว่าทีจ่ ดั สรรปรับตัวลดลง ถึงแม้ปริมาณการจําหน่ ายนํ้า และ
ราคาจําหน่ายนํ้าจะเพิม่ ขึน้ ก็ตาม

ส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่วมในธุรกิ จไฟฟ้ า ในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 552.4 ล้านบาท ปรับตัวเพิม่ ขึน้
341.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 162.2 สาเหตุหลักจากค่าความพร้อมจ่าย(Available Payment)ทีม่ ากขึน้ ของโรงไฟฟ้าเก็ค
โค่-วัน ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า(PPA) ซึง่ ค่าความพร้อมจ่าย(Available Payment) จะไม่ลดลงในปี ทม่ี กี ารปิ ดซ่อมบํารุง
้ าตามสัญญา(Contracted Available Hours)ทีก่ าํ หนดในปี นนั ้ ๆ และ
ตามแผนงาน ถ้าสามารถบรรลุจาํ นวนชัวโมงขายไฟฟ
่
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน มีการปิ ดปรับปรุงตามแผนงานประมาณ 45 วัน ซึง่ จะทําให้ในไตรมาสที่
เหลือของปี 2560 จะมีค่าความพร้อมจ่าย(Available Payment)ทีม่ ากขึน้ รวมถึงการเริม่ ทยอยการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจํานวน 4 โรงไฟฟ้า ตัง้ แต่ปลายปี 2559 ได้แก่ โรงไฟฟ้าบ่อวิน คลีน เอนเนอจี ทีเ่ ริม่
ผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2559 โรงไฟฟ้ากัลฟ์ วีทพี ี เริม่ ผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ตามแผนงานในไตรมาส 2 ปี 2560 รวมถึงโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ทีเอส หนึ่ง และโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ทีเอส สอง ที่เริ่มผลิตและ
จําหน่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามแผนงานในไตรมาสนี้ ทําให้จํานวนเมกกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุน้ เพิม่ ขึน้ เป็ น 447.1
เมกกะวัตต์จาก 319.3 เมกกะวัตต์ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
รายได้อื่น

รวมรายได้จากเงินปนั ผลและการบริหารจัดการ
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้อื่น

ไตรมาส 3
ปี 2559
ล้านบาท

ไตรมาส 3
ปี 2560
ล้านบาท

56.7
42.9
99.6

71.3
264.9
336.2

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท

ร้อยละ

14.6
222.0
236.6

25.7
517.4
237.5

รายได้อื่น ในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 336.2 ล้านบาท ปรับเพิม่ ขึน้ 236.6 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 237.5 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้
 รายได้เงิ นปั นผลและค่าบริ หารจัดการ ในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 71.3 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน
้ 14.6 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 จากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้เงินปนั ผลทีบ่ ริษทั ฯ
ได้รบั เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทรัสต์และค่าธรรมเนียมการบริหารทรัพย์สนิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามการ
เติบโตของกองทรัสต์ทม่ี ขี นาดการลงทุนในสินทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้
 รายได้อื่นๆ ในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 264.9 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน
้ 222.0 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
517.4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 เนื่องจากบริษทั ฯได้มกี ารรับรูร้ ายได้จากการให้สทิ ธิในการใช้พน้ื ทีใ่ น
นิคมอุตสาหกรรม จํานวน 208.7 ล้านบาท
การวิ เคราะห์ค่าใช้จา่ ย

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

ไตรมาส 3
ปี 2559
ล้านบาท

ไตรมาส 3
ปี 2560
ล้านบาท

40.2
245.5
628.2
913.9

40.9
270.7
406.1
717.7

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท
0.7
25.2
(222.1)
(196.2)

ร้อยละ
1.5
10.3
(35.3)
(21.5)

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย ในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 40.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 0.7 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.5
จากไตรมาส 3 ปี 2559 โดยค่าใช้จ่ายในการขายดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจากการขายทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรมและ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงค่าใช้จ่ายการตลาดและการส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษทั เหมราชฯ
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 270.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 25.2 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
10.3 จากไตรมาส 3 ปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของจํานวนบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
3. ต้นทุนทางการเงิ น สําหรับไตรมาส 3 ปี 2560 มีตน้ ทุนทางการเงิน เท่ากับ 406.1 ล้านบาท ลดลง 222.1 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 35.3 จากไตรมาส 3 ปี 2559 จากการทีบ่ ริษทั ได้มกี ารทยอยชําระคืนหนี้สนิ ตัง้ แต่ปลายปี 2559
จากเงินทุนที่ได้จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ และในไตรมาสที่ 2 ได้มกี ารใช้คนื เงินกู้ประมาณ 5,000 ล้าน
บาท โดยใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งทีไ่ ด้จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั WHAUP ต่อประชาชนเป็ นครัง้
แรก (IPO) รวมถึงมีหุ้น กู้ครบกํา หนดชําระในระหว่างไตรมาสที่ 3 จํานวน 4 ,185 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนมีอตั รา
ดอกเบีย้ ทีค่ ่อนข้างสูง
ฐานะทางการเงิ น
80,000

74,783.6

หน่วย : ล้านบาท
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สินทรัพย์รวม

หนี้สนิ รวม
ปี 2559

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม

ไตรมาส 3 ปี 2560

การเปลีย่ นแปลงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั ฯ ณ สิน้ ไตรมาส 3 ปี 2560 มีดงั ต่อไปนี้
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ หมด 74,147.5 ล้านบาท ลดลง 636.2 ล้านบาท จาก 74,783.6
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการดังต่อไปนี้
1. การลดลงของเงินลงทุนชัวคราวจํ
่
านวน 1,825.4 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษทั ฯได้มกี ารขายหน่ วยลงทุน เพื่อ
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินและหุน้ กูท้ ค่ี รบกําหนด
2. การลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจํานวน 451.3 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯได้รบั คืน
เงินกูจ้ ากบริษทั ร่วม

3. การลดลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจํานวน 227.1 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของมูลค่ากองทุนรวมและ
กองทรัสต์ตามราคาตลาด
4. การเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจํานวน 2,343.5 ล้านบาท เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของส่วนแบ่งกําไรในบริษทั ร่วม
และการเพิม่ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ซึง่ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือครองหุน้
5. การเพิม่ ขึน้ ของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์(สุทธิ) จํานวน 434.3 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ อุปกรณ์ ท่ี
เกีย่ วข้องกับธุรกิจดาต้าเซนเตอร์ในไตรมาสที่ 3 ประมาณ 257 ล้านบาท
6. การลดลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน(สุทธิ) จํานวน 1,821.5 ล้านบาท โดยหลักมาจากการจัดประเภท
สินทรัพย์ท่จี ะขายให้แก่กองทรัสต์ WHART ทัง้ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ WHA Mega Logistics Center
Chonlaharnpichit KM.3 โครงการ WHA Mega Logistics Center Bangna Trad KM.19 โครงการ Omada
Aerospace Factory Rayong และโครงการ WHA Mega Logistics Lamlukka รวมถึงสินทรัพย์ทจ่ี ะขายให้แก่
กองทรัสต์ HREIT จํานวน 21 ยูนิต อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มกี ารสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิม่ ขึน้ ใน
ระหว่างปี 2560 เช่นเดียวกัน
7. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพ ย์ไ ม่หมุนเวีย นที่ถือไว้เ พื่อ ขายจํา นวน 2,229.6 ล้า นบาท เนื่ องจากการจัดประเภท
สินทรัพย์ทจ่ี ะขายให้แก่กองทรัสต์ WHART และ HREIT ทีก่ ล่าวในข้างต้น
หนี้ สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจํานวน 46,724.7 ล้านบาท ซึง่ ลดลง 6,096.7 ล้านบาท จาก 52,821.4
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการดังต่อไปนี้
1. การลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจํานวน 564.8 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในระหว่างปี มกี ารชําระ
คืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ประมาณ 2,500 ล้านบาท และชําระคืนตั ๋วแลกเงินจํานวน 1,160.0 ล้านบาท อย่างไรก็ตามมีการ
ออกตั ๋วแลกเงินและตั ๋วสัญญาใช้เงินประมาณ 3,100 ล้านบาท
2. ชําระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน(สุทธิ) จํานวน 6,488.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ จากการคืนเงินกู้ยืม
ประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนส่วนหนึ่งทีไ่ ด้จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั WHAUP ต่อ
ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) รวมถึงการรีไฟแนนซ์โดยการออกหุน้ กูข้ องบริษทั WHAUP จํานวน 4,000 ล้านบาท ซึง่
มีตน้ ทุนทางการเงินทีต่ ่าํ กว่า
3. การเพิม่ ขึน้ ของหุน้ กู(้ สุทธิ) จํานวน 1,221.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากในระหว่างปี บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีการ
ออกหุน้ กูจ้ าํ นวน 6,600 ล้านบาท และมีการไถ่ถอนหุน้ กูท้ ค่ี รบกําหนด จํานวน 5,385 ล้านบาท
4. การเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขายจํานวน 86.2 ล้านบาท สาเหตุหลัก
มาจากการจัดประเภทหนี้สนิ ให้สอดคล้องกับสินทรัพย์ท่จี ะขายให้แก่กองทรัสต์ WHART และกองทรัสต์ HREIT
ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น
5. การลดลงของเงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาวจํานวน 66.3 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการจัดประเภทหนี้สนิ ให้
สอดคล้องกับสินทรัพย์ทจ่ี ะขายให้แก่กองทรัสต์ WHART และกองทรัสต์ HREIT ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น แต่อย่างไรก็
ตามในระหว่างงวดบริษทั ฯสามารถหาสัญญาเช่าใหม่ๆได้ ทําให้สญ
ั ญาเช่าระยะยาวมีการเพิม่ ขึน้ บ้างในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวมจํานวน 27,423.6 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ 5,461.3 ล้านบาท จาก
21,962.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการเปลีย่ นแปลงหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจ
ควบคุมในบริษทั WHAUP ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การวิ เคราะห์สภาพคล่อง

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายปี

ไตรมาส 3 ปี 2559
ล้านบาท
(894.0)
(1,134.6)
2,045.9
17.3
2,557.3

ไตรมาส 3 ปี 2560
ล้านบาท
483.6
764.4
(2,132.6)
(884.6)
1,757.7

1. กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
บริษัทฯมีกระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงานสําหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ
483.6 ล้านบาท คิดเป็ นการได้มาเพิม่ ขึน้ จํานวน 1,377.5 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 โดยมีสาเหตุ
หลักจากดอกเบีย้ จ่ายทีล่ ดลง และกําไรก่อนภาษีทม่ี ากขึน้
2. กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมการลงทุนสําหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 764.4 ล้าน
บาท คิดเป็ นการได้มาเพิม่ ขึน้ จํานวน 1,899.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึง่ มีสาเหตุหลัก
มาจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสัน้ สุทธิเพิม่ ขึน้ การเพิม่ ขึน้ ของเงินสดรับจากการให้กรู้ ะยะสัน้ แก่กจิ การ
ทีเ่ กีย่ วข้องกันจากการคืนเงินกูข้ องบริษทั ร่วม อย่างไรก็ตามบริษทั ฯมีเงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทั ร่วมมากขึน้
3. กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ (2,132.6)
ล้านบาท คิดเป็ นการใช้ไปมากขึน้ จํานวน 4,178.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึง่ มีสาเหตุ
หลักจากการทีบ่ ริษทั ฯได้มกี ารทยอยชําระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ และระยะยาว ชําระหุน้ กูท้ ค่ี รบกําหนดไถ่ถอน รวมถึงมี
การจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในไตรมาส 2 ปี 2560 ประมาณ 2,200 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

(นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน

