11 สิงหาคม 2560
เรื่อง

ชีแ้ จงผลการดาเนินงานสาหรับงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้นาส่งงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ
และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทีผ่ ่านการ
สอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้วนัน้ บริษทั ฯ ขอเรียนชีแ้ จงเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของผลประกอบการทีเ่ กินกว่าร้อยละ 20
ดังนี้
ผลการดาเนิ นงานสาหรับไตรมาส 2 ปี 2560
งบการเงิ นรวม
/1

รายได้รวม
ส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า
ต้นทุนรวม
กาไรขัน้ ต้นรวม
กาไรสุทธิ
/1 รวมรายได้อ่นื ๆ

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2
ปี 2559
ปี 2560
ล้านบาท ล้านบาท
1,492.8
2,714.4
491.3
693.3
773.7
1,248.6
603.8
1,314.7
334.5
972.4

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท
1,221.6
202.0
474.9
710.9
637.9

ร้อยละ
81.8
41.1
61.4
117.7
190.7

สาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 972.4 ล้านบาท เพิ่ มขึ้น 637.9 ล้านบาท หรือเป็ นการ
เพิ่ มขึน้ ร้อยละ 190.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ประเด็นสาคัญ
 รายได้รวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 81.8 จากรายได้จากการขายทีด่ น
ิ ในนิคมอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ เนื่องจากการโอนทีด่ นิ
จานวนมากในไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
 ส่ว นแบ่ งกาไรจากบริษัทร่ว มและกิจการร่วมค้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.1 สาเหตุ หลักจากการเริ่มดาเนินงานเต็ม
ไตรมาสของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน หลังจากปิ ดซ่อมบารุงตามแผนงานในไตรมาส 1 ปี 2560 รวมถึงโรงไฟฟ้าบ่อ
วิน คลีน เอนเนอจี ทีเ่ ริม่ ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2559 และโรงไฟฟ้ากัลฟ์ วีทพี ี เริม่
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามแผนงานในไตรมาส 2 ปี 2560 ทาให้จานวนเมกกะวัตต์ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ เพิม่ ขึน้ เป็ น 382.1 เมกกะวัตต์จาก 319.3 เมกกะวัตต์ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
 ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 32.1 จากการทีบ
่ ริษทั ได้มกี ารชาระคืนหนี้สนิ ประมาณ 5 ,000 ล้านบาท โดยใช้
แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งที่ได้จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั WHAUP ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก
(IPO) รวมถึงการชาระคืนหนี้สนิ โดยใช้เงินทุนทีไ่ ด้จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ในปลายปี ทแ่ี ล้ว
 บริษท
ั ฯได้มกี ารจ่ายปนั ผลเป็ นเงินสดให้ผถู้ อื หุน้ ประมาณ 2,200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
 บริษท
ั ฯได้มกี ารออกหุน้ กูจ้ านวน 2,600 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.50 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2560 เพื่อค่าใช้จ่ายในการลงทุน(CAPEX) และเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั

ผลการดาเนิ นงานรายธุรกิ จ
ธุรกิ จให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (Rental Properties Business)
ไตรมาส 2 ไตรมาส 2
ปี 2559
ปี 2560
ล้านบาท
ล้านบาท
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
416.7
277.8
กาไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าและบริการ
281.9
166.0
อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าและบริการ (ร้อยละ)
67.7
59.8
กาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดาเนินงานก่อนปรับรายการ
68.8
60.6
ทางบัญชี (ร้อยละ)

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท
(138.9)
(115.9)

ร้อยละ
(33.3)
(41.1)

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการคลังสิ นค้า ศูนย์กระจายสิ นค้า และโรงงาน สาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ
277.8 ล้านบาท ลดลง 138.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.3 จากไตรมาส 2 ปี 2559 เนื่องมาจากในไตรมาส 4 ปี 2559
บริษทั ฯได้มกี ารขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ HREIT และกองทรัสต์ WHART ซึง่ ทาให้พน้ื ทีใ่ ห้เช่าลดลง
กาไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าและบริ การคลังสิ นค้า ศูนย์กระจายสิ นค้า และโรงงาน ในไตรมาส 2 ปี 2560
เท่ากับ 166.0 ล้านบาท ซึง่ ลดลง 115.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.1 จากไตรมาส 2 ปี 2559 จากการลดลงของพืน้ ที่
ให้เช่าเนื่องมาจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ WHART และ HREIT ช่วงปลายปี 2559 และมีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ
59.8 สาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 โดยกาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นดังกล่าวได้สะท้อนถึงผลของการปรับปรุงรายการ
ทางบัญชีเรื่องมูลค่ายุตธิ รรมในการเข้าซือ้ กิจการ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงรายได้และกาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการ
ดาเนินงานก่อนปรับรายการทางบัญชี อัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการให้เช่าและบริการคลังสินค้าจะอยู่ทร่ี อ้ ยละ 60.6
ลดลงจากร้อยละ 68.8 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของสัดส่วนทรัพย์สนิ ประเภท Built-toSuit และ Ready-Built
ธุรกิ จนิ คมอุตสาหกรรม (Industrial Development Business)

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
กาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดาเนินงานก่อนปรับรายการ
ทางบัญชี (ร้อยละ)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2
เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ปี 2559
ปี 2560
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ
460.6
1,789.8
1,329.2
288.6
116.5
949.2
832.7
715.0
25.3
53.0
29.3
59.6

รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ในไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 1,789.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,329.2
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 288.6 จากไตรมาส 2 ปี 2559 เนื่องจากกลุ่มบริษทั ฯมีการโอนทีด่ นิ จานวนมากเทียบกับ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
กาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ในไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 949.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 832.7
ล้านบาท หรือเพิม่ ร้อยละ 715.0 จากไตรมาส 2 ปี 2559 ตามรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ และอัตรากาไร
ขัน้ ต้นทีด่ ขี น้ึ สาหรับอัตรากาไรขัน้ ต้นในไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 53.0 โดยกาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น

ดังกล่าวได้สะท้อนถึงผลของการปรับปรุงรายการทางบัญชีเรื่องมูลค่ายุตธิ รรมในการเข้าซือ้ กิจการ อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาถึงกาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดาเนินงานก่อนปรับรายการทางบัญ ชี อัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริง ของรายได้จาก
การขายที่ดนิ ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมดังกล่าวอยู่ท่รี อ้ ยละ 59.6 เทียบกับร้อยละ 29.3
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า โดยการเพิม่ ขึน้ ของอัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริง สาเหตุหลักเกิดจากสินทรัพย์ทโ่ี อนใน
ไตรมาสนี้มตี น้ ทุนค่าทีด่ นิ และค่าก่อสร้างทีต่ ่ากว่า
ธุรกิ จสาธารณูปโภคและไฟฟ้ า (Utilities & Power Business)
ไตรมาส ไตรมาส
เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
2 ปี 2559 2 ปี 2560
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค
กาไรขัน้ ต้นจากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค
อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ)
อัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดาเนินงานก่อนปรับรายการทางบัญชี
(ร้อยละ)
ส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมในธุรกิจไฟฟ้า

500.2
205.4
41.1
44.5

495.7
199.5
40.2
43.7

(4.5)
(5.9)

(0.9)
(2.9)

481.7

686.2

204.5

42.5

รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค ในไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 495.7 ล้านบาท ลดลง
4.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.9 จากไตรมาส 2 ปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับลดลงของค่าธรรมเนียมจาก
การขอใช้น้าเกินกว่าทีจ่ ดั สรร โดยลดลงจาก 55.3 ล้านบาท เป็ น 20.9 ล้านบาท อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายน้ าดิบ
น้ าประปาอุ ตสาหกรรม และรายได้จ ากการบาบัดน้ า เสียยัง สามารถเติบโตได้ ดี จากความต้องการน้ าที่เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากการเริม่ จาหน่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้ากัลฟ์ วีทพี ี ในไตรมาสนี้ โดยมีรายได้ในส่วนนี้ทเ่ี พิม่ ขึน้ จาก
444.9 ล้านบาท เป็ น 474.7 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
กาไรขัน้ ต้นจากการขายและให้บริ การสาธารณูปโภค ในไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 199.5 ล้านบาท ซึ่ง
ลดลง 5.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ า
เกินกว่าทีจ่ ดั สรรปรับตัวลดลง และมีอตั รากาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการสาธารณูปโภคร้อยละ 40.2 สาหรับไตรมาส 2 ปี
2560 โดยกาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นดังกล่าวได้สะท้อนถึงผลของการปรับปรุงรายการทางบัญชีเรื่องมูลค่ายุตธิ รรม
ในการเข้าซือ้ กิจการ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงรายได้และกาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดาเนินงานก่อนปรับรายการ
ทางบัญชี อัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงของรายได้รบั จากการให้บริการสาธารณู ปโภคอยู่ท่รี อ้ ยละ 43.7 ลดลงจากร้อยละ
44.5 ของช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยการลดลงของอัตรากาไรขัน้ ต้นที่แท้จริงของรายได้รบั จากการให้บริการ
สาธารณูปโภค เกิดจากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ าเกินกว่าทีจ่ ดั สรรปรับตัวลดลง ถึงแม้ปริมาณการจาหน่ ายน้ า และ
ราคาจาหน่ายน้าจะเพิม่ ขึน้ ก็ตาม
ส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่วมในธุรกิ จไฟฟ้ า ในไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 686.2 ล้านบาท ปรับตัวเพิม่ ขึน้
204.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.5 สาเหตุหลักจากการเริม่ ดาเนินงานเต็มไตรมาสของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน หลังจากปิ ด
ซ่อมบารุงตามแผนงานในไตรมาส 1 ปี 2560 รวมถึงโรงไฟฟ้าบ่อวิน คลีน เอนเนอจี ทีเ่ ริม่ ผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2559 และโรงไฟฟ้ากัลฟ์ วีทพี ี เริม่ ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามแผนงานในไตรมาส 2
ปี 2560 ทาให้จานวนเมกกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุน้ เพิม่ ขึน้ เป็ น 382.1 เมกกะวัตต์จาก 319.3 เมกกะวัตต์ในไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน

รายได้อื่น

รวมรายได้จากเงินปนั ผลและการบริหารจัดการ
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้อื่น

ไตรมาส 2
ปี 2559
ล้านบาท

ไตรมาส 2
ปี 2560
ล้านบาท

63.0
52.3
115.3

94.1
57.0
151.1

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท

ร้อยละ

31.1
4.7
35.8

49.4
8.9
31.0

รายได้อื่น ในไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 151.1 ล้านบาท ปรับเพิม่ ขึน้ 35.8 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 31.0 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้
 รายได้เงิ นปั นผลและค่าบริ หารจัดการ ในไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 94.1 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน
้ 31.1 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 49.4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 จากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้เงินปนั ผลทีบ่ ริษทั ฯ
ได้รบั เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทรัสต์และค่าธรรมเนียมการบริหารทรัพย์สนิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามการ
เติบโตของกองทรัสต์ทม่ี ขี นาดการลงทุนในสินทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้
 รายได้อื่นๆ ประกอบด้วยดอกเบีย้ รับ กาไรจากการขายเงินลงทุน และรายได้อ่นื ๆ รวมทัง้ หมด ในไตรมาส 2 ปี
2560 เท่ากับ 57.0 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ 4.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
2559
การวิ เคราะห์ค่าใช้จา่ ย

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

ไตรมาส 2
ปี 2559
ล้านบาท

ไตรมาส 2
ปี 2560
ล้านบาท

26.5
235.3
616.9
878.7

161.2
306.3
418.9
886.5

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้านบาท
134.7
71.0
(198.0)
7.8

ร้อยละ
508.1
30.2
(32.1)
0.9

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย ในไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 161.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 134.7 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
508.1 จากไตรมาส 2 ปี 2559 โดยค่าใช้จ่ายในการขายดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจากการขายทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงค่าใช้จ่ายการตลาดและการส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษทั เหมราชฯ
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 306.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 71.0 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
30.2 จากไตรมาส 2 ปี 2559 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการนาบริษทั WHAUP เข้าตลาดหลักทรัพย์
ซึง่ เป็ นค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ประจา รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของจานวนบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
3. ต้นทุนทางการเงิ น สาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 มีตน้ ทุนทางการเงิน เท่ากับ 418.9 ล้านบาท ลดลง 198.0 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 32.1 จากไตรมาส 2 ปี 2559 จากการทีบ่ ริษทั ได้มกี ารชาระคืนหนี้สนิ ประมาณ 5 ,000 ล้านบาท
โดยใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งทีไ่ ด้จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั WHAUP ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก
(IPO) รวมถึงการชาระคืนหนี้สนิ โดยใช้เงินทุนทีไ่ ด้จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ในปลายปี ทแ่ี ล้ว

ฐานะทางการเงิ น
80,000

74,783.6

74,564.2

หน่วย : ล้านบาท
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0
สินทรัพย์รวม

หนี้สนิ รวม
ปี 2559

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม

ไตรมาส 2 ปี 2560

การเปลีย่ นแปลงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั ฯ ณ สิน้ ไตรมาส 2 ปี 2560 มีดงั ต่อไปนี้
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ หมด 74,564.2 ล้านบาท ลดลง 219.4 ล้านบาท จาก 74,783.6
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการดังต่อไปนี้
1. การลดลงของเงินลงทุนชัวคราวจ
่
านวน 1,999.2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษทั ฯได้มกี ารขายหน่ วยลงทุน เพื่อ
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินและหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนด
2. การลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน จานวน 458.2 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯได้รบั คืน
เงินกูจ้ ากบริษทั ร่วมแห่งหนึ่ง
3. การลดลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 402.4 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของมูลค่ากองทุนรวมและ
กองทรัสต์ตามราคาตลาด
4. การเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจานวน 1,567.7 ล้านบาท เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของส่วนแบ่งกาไรในบริษทั ร่วม
และการเพิม่ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ซึง่ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือครองหุน้
5. การลดลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ) จานวน 1,971.7 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 จานวน 21 ยูนิต อย่างไรก็ตามบริษทั ฯได้มกี ารสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิม่ ขึน้ ในครึง่ ปี
แรกของปี 2560 เช่นเดียวกัน
6. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพ ย์ไม่ห มุนเวีย นที่ถือไว้เ พื่อขายจานวน 2 ,229.6 ล้า นบาท เนื่ องจากการจัดประเภท
สินทรัพย์ทจ่ี ะขายให้แก่กองทรัสต์ WHART และ HREIT ทีก่ ล่าวในข้างต้น

หนี้ สิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน 47,979.3 ล้านบาท ซึง่ ลดลง 4,842.1 ล้านบาท จาก 52,821.4
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการดังต่อไปนี้
1. การลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 3,351.6 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการชาระคืนเงินกูย้ มื
ระยะสัน้ ประมาณ 2,500 ล้านบาท และชาระคืนตั ๋วแลกเงินจานวน 810.0 ล้านบาท
2. ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน(สุทธิ) จานวน 2,495.2 ล้านบาท
3. การเพิม่ ขึน้ ของหุน้ กู(้ สุทธิ) จานวน 1,333.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการออกหุน้ กู้ จานวน 2,600 ล้านบาท ใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และมีการไถ่ถอนหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนด จานวน 1,200 ล้านบาท
4. การเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขายจานวน 84.1 ล้านบาท สาเหตุหลัก
มาจากการจัดประเภทหนี้สนิ ให้สอดคล้องกับสินทรัพย์ท่จี ะขายให้แก่กองทรัสต์ WHART และกองทรัสต์ HREIT
ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น
5. การลดลงของเงินมัดจาจากสัญญาเช่าระยะยาวจานวน 63.9 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการจัดประเภทหนี้สนิ ให้
สอดคล้องกับสินทรัพย์ทจ่ี ะขายให้แก่กองทรัสต์ WHART และกองทรัสต์ HREIT ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น แต่อย่างไรก็
ตามในระหว่างงวดบริษทั ฯสามารถหาสัญญาเช่าใหม่ๆได้ ทาให้สญ
ั ญาเช่าระยะยาวมีการเพิม่ ขึน้ บ้างในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวมจานวน 26,585.0 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ 4,622.7 ล้านบาท จาก
21,962.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการเปลีย่ นแปลงหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุมในบริษทั WHAUP ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การวิ เคราะห์สภาพคล่อง

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

ไตรมาส 2 ปี 2559
ล้านบาท
(618.0)
(299.7)
(134.0)
(1,051.8)
1,489.3

ไตรมาส 2 ปี 2560
ล้านบาท
270.9
1,574.7
(847.2)
998.5
3,631.3

1. กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
บริษทั ฯมีกระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงานสาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 270.9 ล้านบาท คิด
เป็ นการได้มาเพิม่ ขึน้ จานวน 889.0 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากดอกเบีย้ จ่ายที่
ลดลง และกาไรก่อนภาษีทม่ี ากขึน้
2. กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมการลงทุนสาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 1,574.7 ล้านบาท คิดเป็ นการ
ได้มาเพิม่ ขึน้ จานวน 1,874.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากเงินสดรับ
จากการซือ้ ขายเงินลงทุนระยะสัน้ สุทธิเพิม่ ขึน้ เพื่อไปชาระหนี้จากสถาบันการเงินและหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนดในไตรมาส

1 ปี 2560 การเพิม่ ขึน้ ของเงินสดรับจากการให้กรู้ ะยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกัน จากการคืนเงินกูข้ องบริษทั ร่วม
แห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามบริษทั ฯมีเงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทั ร่วมจานวน 678.8 ล้านบาท
3. กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ (847.2) ล้านบาท คิดเป็ นการ
ใช้ไปมากขึน้ จานวน 713.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึง่ มีสาเหตุหลักจากการบริษทั ฯได้
มีการชาระคืนเงินกู้ระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึงชาระหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนด อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มกี ารออกหุน้ กู้
เพิม่ จานวน 2,600 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน

