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คําย่อ ชือเต็ม 

 

บริษัทฯ หรือ WHA บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ บริษัท ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด  

แวร์เฮาส์ เอเชีย บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซยี อะไลแอนซ์ จํากดั  

กลุ่มบริษัทฯ  บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) บริษัท ดบับลิวเอชเอ อะไล

แอนซ์ จํากัด และบริษัท แวร์เฮาส์ เอเซยี อะไลแอนซ์ จํากดั 

กองทุนรวม WHAPF กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์

แวร์เฮ้าส์ ฟันด์  

BKKPA บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากดั 

ไนท์แฟรงค์ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA  บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สํานกังาน ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ประกาศได้มาและจําหน่ายไป ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํา

รายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และ

ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมลู

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ 

พ.ศ. 2547 ลงวนัที 29 ตลุาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม  
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เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

 

เรือง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกบัรายการได้มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ 

 

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “WHA”) ครังที 

6/2556 เมือวนัที 17 กรกฎาคม 2556 ได้มีมตใินเรืองสําคญั ดงันี  

1. มีมตใิห้นําเสนอตอ่ทีประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2556 เพือขออนุมัติเกียวกับการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทุนรวม WHAPF”) ใน

การเพิมทนุครังที 3 ของกองทนุรวม WHAPF มีรายละเอียดดงันี 

1.1 ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัททังสอง คือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด (“ดับบลิวเอชเอ 

อะไลแอนซ์”)  และ บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด (“แวร์เฮาส์ เอเชีย”)(“กลุ่มบริษัทฯ”)ขาย

ทรัพย์สิน และเข้าทําสัญญาต่างๆ เพือขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวม WHAPF ในการเพิมทุนครังที 3 ของ

กองทุนรวม WHAPF มีราคาตาํสดุรวมไม่น้อยกว่า 4,400.00 ล้านบาท (รวมภาษีมลูคา่เพิม)  

1.2 ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทังสอง ลงนามในสัญญา หนังสือ และเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องกับ

การขายดงักล่าว  

1.3 ให้บริษัทฯ เข้าทําสญัญาแต่งตงัผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ฉบับใหม่หรือแก้ไขเพิมเติมสัญญาแต่งตังผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ฉบบัเดิม เพือเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินทีขายให้แก่กองทุนรวม WHAPF 

มีกําหนดเวลา 30 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนการบริหารสินทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม WHAPF 

1.4 ให้กรรมการผู้จัดการ หรือบคุคลทีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการมีอํานาจดงัตอ่ไปนี 

(1) เจรจาต่อรองกบักองทนุฯ กําหนดรูปแบบการขายทรัพย์สิน และกําหนดรายละเอียดและเงือนไขอืนๆ 

ในการขายทรัพย์สินแก่กองทนุรวม WHAPF และในการทําสญัญากบักองทนุรวม WHAPF 

(2) พิจารณาปรับเพิมราคาขายตําสุดข้างต้นได้เพือให้ได้ราคาขายสุดท้ายทีจะขายให้แก่กองทุนรวม 

WHAPF โดยพิจารณาจากผลการสํารวจปริมาณความต้องการซอืหน่วยลงทนุของนกัลงทุนสถาบันใน

การเพิมทุนครังที 3 ของกองทุนรวม WHAPF (Book Building) และ สภาพทรัพย์สินทีขายในเวลา

นนัๆ รวมทังผลการเจรจาตอ่รองกบักองทนุ 

(3) พิจารณาขายหรือไม่ขายทรัพย์สินบางรายการ หากเห็นว่าเงือนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกับ

กองทุนรวม WHAPF แสดงให้เห็นว่าการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวม WHAPF ไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น หรืออาจก่อภาระผกูพนัให้แก่บริษัทฯ เกินสมควร 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาและจําหน่ายไปซึงสนิทรพัย ์

 

4 

 

(4) จัดทํา ลงนาม ส่งมอบและ/หรือแก้ไขสัญญาหรือข้อผูกพันในการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวม 

WHAPF 

(5) เจรจา กําหนดเงือนไขและรายละเอียด จัดทํา ลงนาม และส่งมอบ สัญญาแต่งตังผู้ บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ฉบบัใหม่หรือแก้ไขเพิมเตมิสัญญาแต่งตังผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ฉบับเดิมเพือเป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินทีขายให้แก่กองทนุรวม WHAPF 

(6) อนุมตัเิรืองใดๆ ทีจําเป็นหรือเกียวข้องกบัการปฏิบัตหิน้าทีหรือการดําเนินการต่างๆ รวมทังการเข้าทํา

สญัญาหรือเอกสารทีเกียวข้องใดๆ เพือให้การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวม WHAPF และการจอง

ซอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ดงักล่าวข้างต้นสําเร็จลลุ่วง  

 

2. มีมตใิห้นําเสนอตอ่ทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครังที 1/2556 เพือขออนุมัติให้บริษัทฯ จองซือหน่วยลงทุนจากกองทุน

รวม WHAPF โดยมีจํานวนเงินจองซือตําสดุ 582.00 ล้านบาท และสูงสดุ 627.00 ล้านบาท ในการเพิมทนุครังที 3 ของ

กองทุนรวม WHAPF เพือดาํรงสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ ในกองทุนรวม WHAPF ให้อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 

15 โดยให้ใช้เงินทุนของบริษัทฯ เงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินทีได้จากการออกหุ้ นกู้  (ถ้ามี) ในการจองซือ

หน่วยลงทุนดงักล่าว ทังนี จํานวนเงินจองซอืหน่วยลงทนุสดุท้ายจะขึนกับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวม WHAPF ซงึจะกําหนดโดยวธีิการสํารวจปริมาณความต้องการซือหน่วยลงทนุของนกัลงทนุสถาบัน (Book 

Building) และขึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเตมิ  ราคาประเมินของสินทรัพย์ทีกองทุนรวม WHAPF 

จะลงทนุเพิมเติมในครังนีตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ  สภาวะตลาดโดยรวม  กระแสการ

ตอบรับจากผู้ลงทุน เป็นต้น และเสนอให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการมี

อํานาจ ดงัตอ่ไปนี 

2.1 พิจารณาปรับจํานวนเงินจองซอืหน่วยลงทุนสงูสดุและตาํสดุดงักล่าวได้ โดยขึนอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้าย

ของหน่วยลงทนุของกองทนุฯ เพือดํารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทนุของบริษัทฯ ในกองทุนรวม WHAPF ให้อยู่

ในสดัสว่นร้อยละ 15 

2.2 อนุมตัเิรืองใดๆ ทีจําเป็นหรือเกียวข้องกบัการปฏิบัตหิน้าทีหรือการดําเนินการต่างๆ รวมทังการเข้าทําสัญญา

หรือเอกสารทีเกียวข้องใดๆ เพือให้การจองซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ดงักล่าวข้างต้นสําเร็จ

ลลุ่วง  

 

3 มีมติให้นําเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 1/2556 เพือขออนุมัติการได้มาซึงทรัพย์สินซึงเป็นการดําเนิน

โครงการในอนาคต มีรายละเอียดดงันี 

3.1  ให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยดําเนินโครงการในอนาคต จํานวน 11 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทังหมด

โดยประมาณ 9,873.64 ล้านบาท ถึง 11,294.74 ล้านบาท และให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยดําเนินการจัดหา

ทีดิน การว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างอาคารตามระเบียบของบริษัทฯ และดําเนินการอืนใดทีเกียวข้องเพือการ

ดาํเนินโครงการดงักล่าวสําเร็จลลุ่วง 

3.2 ให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการมีอํานาจดงันี 
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(1)  พิจารณาปรับเพิมมลูค่าโครงการในอนาคตได้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ต้นทุนทีเพิมขึน และ

ลกัษณะอาคารทีลกูค้ากําหนด ทงันี อตัราผลตอบแทนค่าเช่า (rental yield) เฉลียจะต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 9 และอัตราผลตอบแทนทีคาดหวงัจากการลงทุน (internal rate of return) เฉลียจะต้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 9 

(2) พิจารณาดําเนินหรือไม่ดําเนินโครงการในอนาคตใดทีหากพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินโครง

อนาคตดงักล่าว ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และ/หรือผู้ ถือหุ้น หรืออาจก่อภาระผูกพัน

ให้แก่บริษัทฯ เกินสมควร 

(3)  อนุมตัเิรืองใดๆ ทีจําเป็นหรือเกียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที การจัดหาทีดิน การว่าจ้างผู้ รับเหมาเพือ

ก่อสร้างอาคาร การกําหนดรูปแบบการดําเนินโครงการในอนาคต หรือการดําเนินการต่างๆ รวมทัง

การเจรจาการกําหนดรายละเอียดและเงือนไขต่างๆ ในการเข้าทําสัญญาหรือเอกสารทีเกียวข้องใดๆ 

เพือให้การดาํเนินการดําเนินโครงการในอนาคตสําเร็จลุล่วง 

 

 การขายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF ดังกล่าว ถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคญัทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที 29 ตลุาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม (“ประกาศ

ได้มาและจําหน่ายไป”) ซึงเมือคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิงตอบแทน มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 

60.981 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับไตรมาส1/2556 

สินสุดวันที 31 มีนาคม 2556  และไม่เข้าข่ายรายการเกียวโยง จัดเป็นรายการประเภทที 1 ตามประกาศได้มาและจําหน่ายไป 

(ขนาดของรายการสงูกวา่ร้อยละ 50.00) ดงันนั บริษัทฯ มีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศเกียวกับการทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และขออนุมัติการเข้าทํารายการดงักล่าวจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียง

อนุมตัไิม่ตํากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้ นที

มีส่วนได้เสีย รวมทงับริษัทฯ ต้องจดัให้มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความ

เป็นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือประกอบการพิจารณาอนุมติัการทํารายการ  

 

 การจองซอืหน่วยลงทนุจากกองทนุรวม WHAPF ถือเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 

8.07 – ร้อยละ 8.69 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คาํนวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิงตอบแทน จากงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 1/2556 สินสุดวันที 31 มีนาคม 2556 (การคํานวณขนาดรายการ อ้างอิงจากมูลค่าการจองซือหน่วย

ลงทนุเพิมเตมิของกองทนุรวม WHAPF ของบริษัทฯ ทีตําสุดไม่น้อยกว่า 582.00 ล้านบาท และสูงสุดไม่เกิน 627.00 ล้านบาท โดย

                                                             
1 ตามมติของทีประชุมผู้ถือหน่วยของกองทนุรวม เมือวนัที 9 กรกฎาคม 2556 อนุมตัิให้กองทนุรวม WHAPF ลงทนุในทรัพย์สินของบริษัทฯ

โดยมีมูลค่าสงูสดุทีจะลงทุนจํานวนรวม 4,700.00 ล้านบาท และคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเสนอให้กรรมการผู้ จ ัดการ หรือบุคคลที
ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการมีอํานาจพิจารณาปรบัเพิมราคาขายตําสดุ ดงันนั มูลค่าขนาดรายการอาจปรับเพิมได้ตามการเพิม

ราคาขาย หากพิจารณาจากราคาขายสงูสุดทีกองทุนรวมจะซือได้ คือ 4,700.00 ล้านบาท ขนาดรายการขายทรัพย์สินจะเท่ากับร้อยละ 
65.13 
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อ้างอิงจากมลูค่าเงินเพิมทุนของกองทุน WHAPF กรณีราคาขายสินทรัพย์ตําสุดไม่น้อยกว่า 4,400.00 ล้านบาท และราคาขาย

สูงสดุไม่เกิน 4,700.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติมของกองทุนรวม WHAPF ในการเพิมทุนครังที 3 

ดงักล่าว มีราคาเสนอขายหน่วยลงทนุไม่ตาํกวา่หน่วยละ 9.00 บาท และมีจํานวนหน่วยลงทุนทีออกและเสนอขายไม่เกิน 440.00 

ล้านหน่วย เพือจดัสรรให้กบั 1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดมิ (Right Offering) ในสดัส่วนไม่ตํากว่าร้อยละ 50.00 ของจํานวนหน่วยลงทุนที

ออกและเสนอขายเพิมเติมทงัหมด และ 2) กรณีมีหน่วยลงทนุเหลือจากการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิ จะจัดสรร

หน่วยลงทุนให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private  Placement) และ/หรือให้แก่ประชาชนทวัไป (Public Offering))  

 

สําหรับการดําเนินโครงการในอนาคตจํานวน 11 โครงการ ถือเป็นรายการได้มาซงึสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดตาม

เกณฑ์มลูคา่รวมของสิงตอบแทน เท่ากับร้อยละ 136.84 – 156.54 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คํานวณจากงบ

การเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับไตรมาส1/2556 สินสุดวันที 31 มีนาคม 2556 ทังนี เมือรวมขนาดรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 2 

รายการ ได้แก่ การจองซอืหน่วยลงทนุเพิมเตมิของกองทนุรวม WHAPF และการดําเนินโครงการในอนาคตจํานวน 11 โครงการ กับ

รายการได้มาซึงสินทรัพย์รายการอืนทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา รายการได้มาซึงสินทรัพย์ทังหมดจะมีขนาดรายการรวม

เท่ากับร้อยละ 190.53 – ร้อยละ 210.85 คาํนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิงตอบแทน จัดเป็นรายการประเภทได้มาซึงทรัพย์สินทีเกินกว่า

ร้อยละ 100 โดยไม่มีการเปลยีนแปลงอํานาจควบคมุกิจการหรือประเภทธุรกิจของบริษัทฯ และมิได้มีผลกระทบต่อการถือหุ้นของผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศได้มาและจําหน่ายไป ดงันัน บริษัทฯ มีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศเกียวกับการทํารายการต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ต้องขออนุมตักิารเข้าทํารายการดงักล่าวจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่

ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้

เสีย รวมทังบริษัทฯ ต้องจัดให้มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็น

ธรรมของราคาและเงือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือประกอบการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการ 

             

               ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 6/2556 เมือวันที 17 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตงัให้บริษัท เจดี พาร์ท

เนอร์ จํากัด (“ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจากบริษัทฯ เป็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ในการให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตสุมผลของราคาและเงือนไขการเข้าทํารายการสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม 

WHAPF และรายการจองซือหน่วยลงทุนจากกองทุนรวม WHAPF ต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํา

รายการได้มาและจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ทังสองรายการของบริษัทฯ ในครังนี    

 

รายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี จดัทําขึนจากข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ และเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ 

และข้อมลูทีเผยแพร่ตอ่สาธารณชนทัวไป นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ในการ

พิจารณาเพือให้ความเห็นในการเข้าทํารายการในครังนี ดงันัน หากข้อมลูทีใช้ในการศึกษานีมีการเปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญั

ในอนาคต อาจส่งผลให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการเข้าทํารายการสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทุน

รวม WHAPF และรายการจองซือหน่วยลงทุนจากกองทุนรวม WHAPF เปลียนแปลงตามไปด้วย ซึงข้อมูลทีใช้ในการจัดทํารายงาน

ฉบับนี เช่น 

 มติคณะกรรมการบริษัทฯ ทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการ  
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 สารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ  

 มติทีประชุมคณะกรรมการและมติทีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ทีเกียวข้องกับสินทรัพย์ในการ

เข้าทํารายการ 

 แบบรายงานการเพิมทุนและสารสนเทศการทําธุรกรรมของกองทุนรวม WHAPF กบับคุคลทีเกียวข้อง 

 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF ครังที 1/2556 

 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ  

 งบการเงินของบริษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ สําหรับงวดปีสินสุดวันที 31 

ธันวาคม 2553 – 2555 และงบการเงินฉบับสอบทานงวด 3 เดือน สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2556 

 สญัญาทีเกียวข้องกบัการทํารายการ 

 ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ  

 ข้อมลูและเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ  

 รายงานประเมินมลูคา่สินทรัพย์ทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการ ซงึจดัทําโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ  

 

นอกจากนี การจดัทําความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่ภายใต้สมมตฐิาน ดงันี 

 ข้อมลูและเอกสารทงัหมด ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมลูทีได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ของบริษัทฯ มีความครบถ้วน ถกูต้อง เป็นจริง และความเห็นทีแสดงไว้สามารถเชือถือได้และใกล้เคียงกับสภาพความ

จริง ณ ปัจจบุนั 

 ไม่มีเหตกุารณ์ใดทีได้เกิดขึน หรือกําลังจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ

ตอ่ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ  

 สญัญาทางธุรกิจตา่งๆ เกียวกับการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทีทํากับคู่สัญญายังคงถูกต้องตามกฎหมาย มีผลบังคบัใช้

และผลผกูพนัตามสัญญา และไม่มีการเปลียนแปลงเงือนไข เพิกถอน หรือยกเลิก 

 

  ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทํารายงานความเห็นเกียวกับการเข้าทํารายการได้มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์

ของกลุ่มบริษัทฯ ณ วนัที 18 กรกฎาคม 2556 และขอรับรองว่าได้ทําหน้าทีศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังทีได้กล่าวมาข้างต้น 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตผุลบนพืนฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น

รายย่อยของบริษัทฯ เป็นสําคญั  อย่างไรก็ดี ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารทีได้รับ

จากบริษัทฯ รวมถึงจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมลูทีเปิดเผยตอ่สาธารณชน และข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้องเป็น

ข้อมลูทีถกูต้องและเป็นความจริงในขณะทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจดัทํารายงานความเห็นนี ดังนัน หากข้อมลูดังกล่าวข้างต้นไม่

ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อ

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครังนี ด้วยเหตุนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึง

ผลกระทบทีอาจเกิดขึนตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในอนาคตจากปัจจยัดงักล่าวได้ อีกทงัความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง

นี มีวัตถุประสงค์เพือให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการดังรายละเอียดข้างต้นเท่านัน โดยการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงอนมัุตสิําหรับการเข้าทํารายการในครังนี อยู่ในดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคัญ ซึงผู้ ถือหุ้ นควรจะศึกษา

ข้อมลูและพิจารณาเหตผุล ข้อด ีข้อด้อย ปัจจยัความเสียง ข้อจํากดั และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ทีเกียวข้องกับการเข้า
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ทํารายการดงักล่าวทีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวงัก่อนลงมติ เพือพิจารณา

อนุมัติการเข้าทํารายการดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม ทังนี การให้ความเห็นนีมิได้เป็นการรับรองผลสําเร็จของการเข้าทํารายการ

ต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึน และทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิดขึนจากการเข้าทํา

รายการดงักล่าว ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  

 ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของรายการได้มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ 

โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 

บทสรุปผู้บริหาร  

 

ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายชดัเจนทีจะจําหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เข้ากองทุนรวม WHAPF เพือนําเงินทีได้รับจากการ

จําหน่ายสินทรัพย์แก่กองทุนรวม WHAPF ดงักล่าว เป็นแหล่งเงินทุนสําหรับใช้ในการจัดหาและพัฒนาโครงการคลังสินค้า ศนูย์

กระจายสินค้า และโรงงานแห่งใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ซงึจะเป็นหนึงในแนวทางสําคัญทีจะช่วยผลักดันผลการดําเนินงานของกลุ่ม

บริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วและต่อเนืองไปในอนาคต ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 6/2556 เมือวันที 17 กรกฎาคม 

2556 จึงมีมตอินุมตัใิห้บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเชีย จําหน่ายสินทรัพย์ 

รวมจํานวน 6 รายการ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF โดยมีราคาขายตําสุดรวมไม่น้อยกว่า 4,400.00 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) 

อย่างไรก็ดี อ้างอิงจากมติทีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF ครังที 1/2556 ซงึมีมติอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในราคารวมทังสินไม่เกิน 4,700.00 ล้านบาท ซึงเป็นมูลค่าไม่เกินร้อยละ  110.00 ของราคา

ประเมินตาํสุดทีได้จากรายงานการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระ ดงันัน ช่วงราคาในการเข้าทํารายการครังนีจึง

เท่ากับ 4,400.00 – 4,700.00 ล้านบาท ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงทําการวิเคราะห์ความสมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการโดย

อ้างอิงจากช่วงราคาดงักล่าว โดยสินทรัพย์ทีจะจําหน่ายแก่กองทุนรวม WHAPF ประกอบด้วย 

 สิทธิการเช่าช่วงทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้าของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-

ตราด ก.ม. 19) (“โครงการ WHA Mega Logistics Center ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19”) 

 กรรมสิทธิ ในทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลงัสินค้า/โรงงาน ของโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 (“โครงการ 

DSG Phase 1 และ Phase 2”) 

 กรรมสิทธิ ในทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลงัสินค้าของโครงการ Ducati Phase 2 (“โครงการ Ducati Phase 2”) 

 กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้าของโครงการ DKSH 3M Phase 2 (“โครงการ DKSH 3M Phase 2”) 

 กรรมสิทธิ ในทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้าของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) 

(“โครงการ WHA Mega Logistics Center พานทอง ชลบรีุ”) และ 

 กรรมสิทธิ ในระบบปรับอากาศ ซึงติดตงัในอาคารศนูย์กระจายสินค้าของโครงการ Healthcare (“ระบบปรับอากาศ

โครงการ Healthcare”)  

ซงึภายหลังการเข้าทํารายการ กองทนุรวม WHAPF มีความประสงค์จะแต่งตงับริษัทฯ ให้เป็นผู้ บริหารสินทรัพย์ทังหมดที

เข้าทํารายการในครังนีตอ่ไป โดยมีกําหนดเวลา 30 ปี และบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนการบริหารสินทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

5.00 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม WHAPF  



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาและจําหน่ายไปซึงสนิทรพัย ์

 

9 

 

นอกจากนี บริษัทฯ มีความประสงค์ทีจะจองซือหน่วยลงทุนเพิมเติมของกองทุนรวม WHAPF ในการเพิมทุนครังที 3 รวม

เป็นมลูคา่เงินจองซอืหน่วยลงทนุตาํสุดจํานวน 582.00 ล้านบาท และสูงสดุจํานวน 627.00 ล้านบาท เพือดํารงสัดส่วนการถือหน่วย

ลงทุนของบริษัทฯ ในกองทุนรวม WHAPF ให้อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 15.00  โดยการเพิมทุนของกองทุนรวม WHAPF ในครังนี มี

วตัถปุระสงค์เพือระดมทนุสําหรับการเข้าลงทุนในสินทรัพย์จํานวน 6 รายการ ทีกลุ่มบริษัทฯ จะจําหน่ายไปให้แก่กองทนุรวม WHAPF 

อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทนุของกองทุนรวม  WHAPF  จะกําหนดโดยวิธีการสํารวจปริมาณความต้องการซือ

หน่วยลงทุนของนักลงทนุสถาบนั (Book Building) และขึนอยู่กบัปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติม  ราคาประเมินของสินทรัพย์ทีกองทุนรวมจะลงทุน

เพิมเตมิในครังนีตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ สภาวะตลาดโดยรวม กระแสการตอบรับจากผู้ลงทนุ เป็นต้น 

 

 การขายสินทรัพย์จํานวน 6 รายการ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF ดังกล่าว ถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ตาม 

ประกาศได้มาและจําหน่ายไปซึงมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 60.98 – ร้อยละ 65.13 จัดเป็นรายการประเภทที 1ตามประกาศ

ได้มาและจําหน่ายไป (ขนาดของรายการสงูกวา่ร้อยละ 50.00)  

 

 สําหรับการจองซอืหน่วยลงทนุของกองทุนรวม WHAPF ถือเป็นรายการได้มาซงึสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ

เท่ากับร้อยละ 8.07 – ร้อยละ 8.69 ซงึเมือรวมขนาดรายการดงักล่าวกับรายการดําเนินโครงการในอนาคตจํานวน 11 โครงการ ทีมี

มลูค่าโครงการทังหมดโดยประมาณ 9,873.64 ล้านบาท ถึง 11,294.74 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 136.84 – 156.54 

และรายการได้มาซงึสินทรัพย์อืนๆ ทีเกิดขึนในช่วง 6 เดอืนทีผ่านมา รายการได้มาซึงสินทรัพย์ทังหมดจะมีขนาดรายการรวมร้อยละ 

190.53 – ร้อยละ 210.85 คํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสิงตอบแทน จัดเป็นรายการประเภทได้มาซึงทรัพย์สินทีเกินกว่าร้อยละ 100 

โดยไม่มีการเปลยีนแปลงอํานาจควบคมุกิจการหรือประเภทธุรกิจของบริษัทฯ และมิได้มีผลกระทบต่อการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ตามประกาศได้มาและจําหน่ายไป ดงันนั บริษัทฯ ต้องขออนุมตักิารเข้าทํารายการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม WHAPF 

และรายการจองซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPFจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ตํากว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย รวมทัง

บริษัทฯ ต้องจัดให้มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของ

ราคาและเงือนไขของรายการตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือประกอบการพิจารณาอนุมตักิารทํารายการ  

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การขายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF มีความ

เหมาะสม เนืองจาก 

 การขายสินทรัพย์ดงักล่าว ทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาคืนทุนจากโครงการลงทุนรวดเร็วขึน โดยกลุ่มบริษัทฯ 

สามารถนําเงินทีได้รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ ไปใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ๆ  ซึงเป็นหนึงในแนวทางสําคัญ

ทีจะช่วยผลกัดนัผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เตบิโตได้อย่างรวดเร็วและต่อเนืองไปในอนาคต  

 กลุ่มบริษัทฯ สามารถรับรู้กําไรจากการขายสินทรัพย์ทังสินประมาณ 1,159.96 – 1,390.79 ล้านบาท (ภายหลังหัก

ค่าใช้จ่ายทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการเข้าทํารายการ) อีกทัง ภายหลังการเข้าทํารายการ บริษัทฯ จะยังคงได้รับ

ประโยชน์จากสินทรัพย์ทีจําหน่ายให้แก่กองทุนรวม WHAPF ทังทางตรงในรูปของเงินค่าตอบแทนในการบริหาร
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จดัการสินทรัพย์ทีบริษัทฯ จะได้รับจากการวา่จ้างจากกองทุนรวม WHAPF และประโยชน์ทางอ้อมในรูปของเงินปัน

ผลทีบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม WHAPF มีโอกาสจะได้รับจากการลงทนุ  

 การขายสินทรัพย์ดงักล่าว ทําให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดภาระหนีและค่าใช้จ่ายดอกเบียทีเกียวข้องกับสินทรัพย์ที

จําหน่ายไปในครังนี ประมาณ 2,137.03 ล้านบาท ซึงส่งผลให้สัดส่วนของหนีสินต่อส่วนผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

ลดลง และช่วยเพิมความสามารถในการกู้ ยืมของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 

 ราคาประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึงเท่ากับ 4,305.10 – 4,440.71 ล้านบาท 

(รายละเอียดการประเมินราคายติุธรรมของทีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนที 2 ข้อ 2.3.1 ของรายงานฉบับ

นี) ตาํกว่ามลูคา่ในการขายสินทรัพย์ขันตําที 4,400 ล้านบาท ร้อยละ 2.16 ถึงสูงกว่าร้อยละ 0.93 และตํากว่ามูลค่า

ในการขายสินทรัพย์ขันสูงที 4,700 ล้านบาท ร้อยละ 5.52 – 8.40 ขณะทีเงือนไขการซือขายสินทรัพย์ระหว่างกลุ่ม

บริษัทฯ กับกองทุนรวม WHAPF เป็นเงือนไขปกติทัวไปของการซือขายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือเป็นเงือนไขที

คูส่ัญญาตกลงกนัตามความสมคัรใจ  ซงึเงือนไขดงักล่าวมิได้ทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ 

 การขายสินทรัพย์ดงักล่าว บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุน จะได้รับประโยชน์จากการทีกองทุนรวม WHAPF มี

สินทรัพย์ทีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเพิมขึนในอนาคต 

 

ดงันนั ผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิ การขายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF อย่างไรก็ตาม การเข้าทํา

รายการดงักล่าวมีข้อด้อยและความเสียงทีผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเตมิเพือประกอบการลงมติอนุมัติการเข้าทํารายการ คือ การ

ขายสินทรัพย์ดงักล่าวให้แก่กองทนุรวม WHAPF จะทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการขายสินทรัพย์ เช่น ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ค่าจัดทํารายการประเมินมลูค่าสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ เป็นต้น นอกจากนี กรณีเงือนไข

บงัคบัก่อนการเข้าทํารายการไม่บรรลผุลสําเร็จ บริษัทฯ ต้องจ่ายชําระคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการโดยสูญเปล่า 

 

สําหรับการจองซอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการ

ดงักล่าวมคีวามเหมาะสม และผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิการเข้าทํารายการ เนืองจาก 

 เป็นการรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ ในกองทุนรวม WHAPF และเพิมโอกาสในการได้ รับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม WHAPF จากการถือหน่วยลงทนุทีเพิมขึน 

 เป็นการสนบัสนนุให้กองทุนรวม WHAPF สามารถระดมเงินทุนเพือซือสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ตามเป้าหมาย 

ซึงบริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม WHAPF จะได้รับประโยชน์จากการทีกองทุนรวม WHAPF มี

สินทรัพย์ทีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้เพิมขึน 

 

อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักล่าวมีข้อด้อยและความเสียงทีผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติ

อนุมตักิารเข้าทํารายการ ดงันี 

 บริษัทฯ อาจมีภาระดอกเบียจากการกู้ยืมเงินระยะสันเพือใช้เป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการจองซือหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวม WHAPF ก่อนทีบริษัทจะได้รับชําระค่าสินทรัพย์จากกองทนุรวม WHAPF  
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 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดทีได้รับจากการขายสินทรัพย์ลดลงประมาณ 582.00 – 627.00 ล้านบาท เนืองจากต้องชําระ

คนืเงินกู้ระยะสันของสถาบนัการเงินทีบริษัทฯ กู้ยืมมาเพือใช้จองซอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวม WHAPF ทําให้บริษัทฯ 

มีเงินทนุคงเหลือสําหรับพัฒนาโครงการคลังสินค้าแห่งใหม่และใช้เป็นเงินทุนหมนุเวยีนในการดาํเนินกิจการลดลง  

 บริษัทฯ มีความเสียงจากการลงทนุในกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์เพิมมากขึน 

 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ จะจําหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม WHAPF และจองซือหน่วยลงทุนเพิมเติมของกองทุนรวม 

WHAPF ก็ตอ่เมือเงือนไขสําคญัและเงือนไขบงัคบัก่อนการเข้าทํารายการบรรลุผลสําเร็จ ดงันี 

 

การขายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF 

 ทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเซยี มีมติอนมัุตกิารจําหน่ายสินทรัพย์ของตน

ให้แก่กองทนุรวม WHAPF  

 บริษัทฯ ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเซยี ได้ดาํเนินการใดๆ เพือให้สินทรัพย์ทีจะจําหน่ายไปให้แก่กองทุน

รวม WHAPF พร้อมสําหรับการลงทุนโดยกองทุนรวม WHAPF ซึงรวมถึงการปลดจํานองทีดินและสิงปลูกสร้าง รวมถึง

สิทธิการเช่าทีติดจํานองเป็นประกนักบัสถาบนัการเงินต่าง  ๆ

 กองทุนรวม WHAPF ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ 

ในการเพิมเงินทุนและการขอแก้ไขเพิมเตมิโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ในประเด็นทีเกียวข้องกับ

การเพิมเงินทุน 

 

การจองซือหน่วยลงทุนเพมิเติมของกองทุนรวม WHAPF 

 ทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมตอินมุติัให้บริษัทฯ จองซือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF  

 กองทุนรวม WHAPF ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ 

ในการเพิมเงินทุนและการขอแก้ไขเพิมเตมิโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ในประเด็นทีเกียวข้องกับ

การเพิมเงินทุน 
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ส่วนท ี1 ข้อมลูบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

 

1.1 ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ ก่อตงัขึนเป็นบริษัทจํากดัเมือวนัที 25 กนัยายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริมต้น 170 ล้านบาท โดยคุณสมยศ อนันต-

ประยูร และ คณุจรีพร อนันตประยรู (“กลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหญ่”) มีวัตถุประสงค์เพือประกอบธุรกิจพัฒนาและให้บริการเช่าโครงการ

คณุภาพสูงทีออกแบบมาเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Built-to-Suit) และ Warehouse Farm ซึงเป็น

โครงการทีมีส่วนผสมของโครงการประเภท Built-to-Suit และโครงการสร้างแบบสําเร็จรูป (General Warehouse) มาตรฐานสูง

ทีพัฒนาขึนมาเพือรองรับความต้องการทีเพิมมากขึนของทงักลุ่มลกูค้าในปัจจบุันและเพือขยายฐานลกูค้ารายใหม่  

 

ทงันี ก่อนหน้าทีจะจัดตงับริษัทฯ กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่และกลุ่มคณุจิตร อนันตประยูรได้ร่วมกันจัดตงัดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 

เมือวนัที 28 กมุภาพันธ์ 2546 ด้วยทนุจดทะเบียนเริมต้น 180 ล้านบาท เพือประกอบธุรกิจพัฒนาและบริการให้เช่าคลังสินค้า

ขนาดเล็ก เพือมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการทีเฉพาะเจาะจงของลูกค้า โดยโครงการแรกของดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 

ได้แก่ โครงการศนูย์กระจายสินค้าสําหรับสินค้ากลุ่มอุปโภค-บริโภค ขนาด 52,913.3 ตารางเมตร บนถนนบางนา-ตราด กม. 

20 ตอ่มา ในปี 2550 ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ได้จดทะเบียนเพิมทุนเป็น 260 ล้านบาท และได้ขายหุ้ นเพิมทุนในสัดส่วนร้อย

ละ 25.00 ให้แก่บริษัท ซดีบับลิวที ดิสตริบิวชนั จํากดั (“CWT”) ซงึเป็นบริษัทโลจิสติกส์ทีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และได้

เปลียนชือบริษัทเป็น บริษัท ดบับลิวเอชเอ ซดีบับลิวที อะไลแอนซ์ จํากัด (“WHA CWT”) จากนันในปี 2553 กลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหญ่

และกลุ่มคุณจิตร อนันตประยูรได้ตัดสินใจซือหุ้นสามัญทังหมดใน WHA CWT คืนจาก CWT จึงทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของ

กลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหญ่และกลุ่มคุณจิตร อนันตประยูรเป็นร้อยละ 50.0 และในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯ ซือหุ้นสามัญ WHA 

CWT ร้อยละ 50.00 จากกลุ่มคณุจิตร อนันตประยูร ทําให้บริษัทฯ และกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นใน WHA CWT ในสัดส่วนร้อย

ละ 50.00 เท่ากัน และบริษัทฯ ได้มีอํานาจควบคุมกิจการนับตงัแต่นันเป็นต้นมา จากนัน WHA CWT เปลียนชือกลับไปเป็น

บริษัท ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด 

 

นอกจากนี เมือวนัที 14 มิถุนายน 2549 กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่และกลุ่มคณุจิตร อนันตประยูร ได้ร่วมกันจัดตงัแวร์เฮาส์ เอเซีย ด้วย

ทนุจดทะเบียน 310 ล้านบาท เพือลงทุนก่อสร้างศนูย์กระจายสินค้าปรับอากาศขนาดใหญ่ภายใต้ชือโครงการ "ดบับลิวเอชเอ 

โกลแมค ดิสทริบิวชนั เซน็เตอร์" ซงึเป็นคลงัสินค้าปรับอากาศระดับมาตรฐานทีใหญ่ทีสุดแห่งหนึงในประเทศไทยและอาเซียน

ให้แก่ผู้ ประกอบการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ในหมวดสินค้ากลุ่มยาและเวชภัณฑ์ทีต้องการคลังสินค้าทีมีมาตรฐาน

ระดบัสงูเพือใช้ในการเก็บรักษาสินค้าเวชภัณฑ์ ต่อมาภายหลังบริษัทย่อยของกลุ่มโกลแมคเบอร์แฮด (GLOMAC BERHAD)

ซงึเป็นกลุ่มบริษัทผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซียได้เข้ามาซือหุ้ นร้อย

ละ 49.0 จากกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดมิ (กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่และกลุ่มคุณจิตร อนันตประยูร) และได้เปลียนชือบริษัทเป็น บริษัท ดับบลิว

เอชเอ โกลแมค อะไลแอนซ์ จํากัด (“WHA GLOMAC”) ตอ่มา เมือเดือนกันยายน 2554 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจซือหุ้นร้อยละ 49.0 

ใน WHA GLOMAC จากกลุ่มโกลแมคเบอร์แฮด และร้อยละ 25.0 จากกลุ่มคณุจิตร อนันตประยูร รวมกันคิดเป็นร้อยละ 74.0 

ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ทําให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใน WHA GLOMAC ร่วมกับกลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหญ่ทียังคงถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 26.0 และบริษัทฯ ได้มีอํานาจควบคมุกิจการนบัตงัแตน่ันเป็นต้นมา จากนนั WHA GLOMAC เปลียนชือกลบัเป็น

บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากดั 
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ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเตรียมความ

พร้อมในการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนและนําหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้เพิม

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จาก 170,000,000 บาท เป็น 380,599,960  บาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิมทุน 

จํานวน 21,059,996 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้ นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 10 บาท รวมเป็นจํานวน 210,599,960 บาท 

เพือเป็นสิงตอบแทนในการแลกหุ้นของแวร์เฮาส์ เอเซีย จํานวน 8,059,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยมีอัตราการแลกหุ้น 

1 หุ้นแวร์เฮาส์ เอเซีย ต่อ 1 หุ้นบริษัทฯ รวมทังเป็นสิงตอบแทนในการแลกหุ้ นของของดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํานวน 

12,999,998 หุ้น ในราคาหุ้ นละ 10 บาท โดยมีอัตราการแลกหุ้น 1 หุ้นดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ต่อ 1 หุ้นบริษัทฯ ทําให้ใน

ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัททังสองร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ต่อมาเมือวันที 23 เมษายน 2555 บริษัทฯ ได้

แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดฯ เมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2555  

 

ปัจจบุนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 612.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน  612.00 

ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 611,998,983 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ

จํานวน 611,998,983 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทังนี บริษัทฯ มีบริษัทย่อย และการลงทุนในนิติบุคคลทีมีสัดส่วน

มากกวา่ร้อยละ 10.00 ขึนไป ดงันี  

 ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

หุ้นสามัญ

ทงัหมด 

ทอีอกจําหน่าย 

(ล้านหุ้น) 

หุ้นทงัหมดท ี

บริษัทฯถือ 

จาํนวนหุ้น 

(ล้านหุ้น) 
ร้อยละ 

1 บริษัท ดบับลิวเอชเอ 

อะไลแอนซ์ จํากดั 

พฒันาและให้เช่า 

โครงการคลงัสินค้า  

ศนูย์กระจายสินค้า โรงงาน 

และอสงัหาริมทรัพย์อืนๆ 

260.00 26.00 26.00 99.9 

2 บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซยี 

อะไลแอนซ์ จํากดั 

310.00 31.00 31.00 99.9 

 

นอกจากนี บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในกองทุนรวม WHAPF โดย ณ วนัที 24 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวม WHAPF จํานวน 78.78 ล้านหุ้น หรือคดิเป็นสดัส่วนของละ 15.00 ของจํานวนหุ้ นลงทุนทีออกและจําหน่ายได้แล้ว

ทงัหมดของกองทุนรวม WHAPF  

 

ทงันี กองทุนรวม WHAPF จดัตงัขึนเมือวนัที 13 ธันวาคม 2553 วตัถปุระสงค์เพือลงทนุในทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ของบริษัทฯ โดยกองทนุรวม WHAPF จะแต่งตังให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม WHAPF ซึง

กองทุนรวม WHAPF มีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปีละ 4 ครัง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.0 ของกําไร

สทุธิประจําปีทีสามารถจ่ายได้ และ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2556 กองทุนรวม WHAPF มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวน 

5,252.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหน่วยลงทนุจํานวน 525.20 ล้านหน่วย มลูคา่ทีตราไว้หน่วยละ 10.00  
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1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นกลุ่มบริษัทฯ ทีดําเนินธุรกิจพัฒนาและให้บริการให้เช่าพืนทีอาคารโครงการคล ังสินค้า ศูนย์

กระจายสินค้า และโรงงาน โดยแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้ดงัน ี

1.2.1 ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือรายได้คา่เช่าและค่าบริการ ประกอบไปด้วย 

ก) การพัฒนาโครงการรูปแบบตามความต้องการของลกูค้า (Built-to-Suit) ซึงมีทังอาคารคลังสินค้าและศูนย์

กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน โดยเน้นทีทําเลทีตังทีเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ เช่น บางนา-

ตราด วังน้อย บางปะอิน สระบุรี หรือนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทังนี สัญญาเช่าของโครงการทีพัฒนาขึน

ตามความต้องการของผู้ เช่าส่วนใหญ่จะเป็นสญัญาเช่าระยะยาวทีมีอายุโดยเฉลียอยู่ระหว่างตังแต่ 10 ถึง 

15 ปีขึนไป และผู้ เช่าต้องวางเงินประกันการเช่าและการบริการเป็นเงินสด และ/หรือหนังสือคําประกันจาก

ธนาคาร มูลค่าประมาณ 3-12 เดือนของค่าเช่าต่อปี โดยมีเงือนไขว่า หากผู้ เช่ายกเลิกสัญญาเช่าก่อน

สินสดุระยะเวลาการเช่าทีกําหนดไว้ ผู้ เช่าจะต้องชําระค่าชดเชยเท่ากับค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าที

เหลือตามสญัญาเช่าอยู่ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ  

ข) การพัฒนาโครงการในรูปแบบ Warehouse Farm ซึงมีทังอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และ 

อาคารโรงงาน โดยมีโครงการในรูปแบบ Warehouse Farm จะประกอบด้วย  

 โครงการรูปแบบ Built-to-Suit เพือรองรับความต้องการของลูกค้าหลักบางกลุ่มทีมีลักษณะเฉพาะ

เช่น การสํารองพืนทีต่อขยายเพือใช้งานในอนาคต  ซึงจะมีขนาดพืนทีเช่าตังแต่ 10,000 - 16,000 

ตร.ม. และเป็นสญัญาการเช่าระยะยาวตงัแต ่3 ถึง 10 ปีขึนไป 

 โครงการรูปแบบสําเร็จรูป (General Warehouse) เพือรองรับฐานลูกค้ากลุ่มใหม่และเพือการ

ดําเนินธุรกิจทีตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันท่วงที  ซึงจะมีขนาดพืนทีเช่าเฉลียตังแต ่

3,000 - 5,000 ตร.ม. และเป็นสญัญาเช่าระยะสันทีมีอายุสัญญาโดยเฉลีย 3 ปี แต่จะเปิดโอกาสให้

ลกูค้ามีทางเลือกในการต่อสญัญาเช่าได้เช่นเดยีวกบัโครงการแบบ Built-to-Suit 

ค) โครงการทีกลุ่มบริษัทฯ ลงทุนเพือนํามาพัฒนาปรับปรุงและให้เช่า ซึงประกอบไปด้วยการลงทุนใน

โครงการทีพฒันาแล้วเสร็จทังหมด และโครงการทีพฒันาแล้วเสร็จบางส่วนเพือนํามาพฒันาตอ่ 

 

12.2. ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือจําหน่าย กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายทีชัดเจนในการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน

รวม WHAPF เพือเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนือง โดย

นโยบายในการเลือกทรัพย์สินทีจะจําหน่ายให้แก่กองทุนรวม WHAPF คือ ทรัพย์สินต้องเป็นโครงการทีพัฒนา

แล้วเสร็จมีสัญญาเช่าและก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าและบริการแล้ว ตลอดจนทรัพย์สินต้องเป็นทรัพย์สินทีมี

คณุสมบติัครบถ้วนไม่ขัดตอ่นโยบายการลงทุนของกองทนุรวม WHAPF และ/ หรือกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์

ทีเกียวข้อง ซึงจํานวนและขนาดของโครงการทีจะจําหน่ายให้แก่กองทุนรวม WHAPF ในแต่ละครัง กลุ่มบริษัทฯ 

จะพิจารณาจากความต้องการเงินทุนเพือขยายโครงการใหม่และกําไรทีคาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ายในครัง

นนั นอกจากนี กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายทีจะขายโครงการทีพัฒนาแล้วให้แก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะผู้ เช่า

ปัจจบุนัของโครงการนนัๆ ซึงเป็นการเพิมรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกช่องทางหนึงด้วย 
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12.3 ธุรกิจการลงทนุและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีนโยบายทีจะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่าน

กองทุนรวม WHAPF ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ถึง 20 ของหน่วยลงทุนทังหมด เพือผลตอบแทนในรูปเงินปัน

ผลสมําเสมอเป็นประจําทุกปี อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกองทุนรวม WHAPF จะขึนอยู่กับความต้องการใช้เงิน

ลงทนุ และจํานวนเงินทีระดมทนุได้จากการจําหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม WHAPF ในช่วงเวลานัน จึงทํา

ให้การลงทุนในกองทุนรวมฯ ในขณะใดขณะหนึงอาจแตกต่างไปจากนโยบายการลงทุนทีกําหนดไว้ได้ 

นอกจากนัน บริษัทฯ ยังได้รับแต่งตังให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สินของกองทุนรวม WHAPF 

ซงึทําให้บริษัทฯ มีรายได้ประจําจากค่าบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทนุรวม WHAPF 

 

ตารางท ี1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ บริษัทย่อย ในปี 2553 – 2555 และไตรมาสแรกปี 2556 

 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ม.ค. -  ม.ีค. 2556 

(งบเฉพาะกิจการ) (งบการเงนิรวม)  (งบการเงนิรวม)  (งบการเงนิรวม) 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้ค่าเช่าและบริการ         43.1    25.4        220.9    37.0         359.9   16.3           96.4  4.5 
รายได้จากการขายสนิทรพัย์           -           -               -          -       1,808.9     81.7      2,046.5  94.6 
กําไรจากการขายสินทรพัย์        126.4    74.4              -          -                -          -     0.0 
รายได้เงินปันผล              -           -          10.6       1.8           32.3       1.5           14.3  0.7 
รายได้บริหารคลงัสินค้า              -           -            2.2       0.4             6.1       0.3             2.1  0.1 
รายได้อืน           0.3       0.2           6.4       1.1             2.1       0.1           0.8  0.0 
ดอกเบยีรบั           0.1       0.1           1.5       0.3             2.4       0.1            3.5  0.2 
รายได้ค่านําและค่าไฟฟ้า              -           -            1.6       0.3             1.1       0.1             0.2  0.0 
ค่าชดเชยสญัญาเช่าทีดิน              -           -            1.5       0.3               -          -     -   0.0 
ภาษีโรงเรือน              -           -            1.8        0.3             0.7       0.0             0.0  0.0 
รวมรายได้จากการดําเนินงาน      169.9   100.0       246.6   41.3     2,213.4   100.0  2,163.8  100.0 
กําไรจากการซอืกิจการ              -           -         350.1     58.7               -          -     -   0.0 
รวมรายได้      169.9   100.0       596.7   100.0     2,213.4   100.0     2,163.8  100.0 
หมายเหต ุ  - รายได้อืนๆ หมายถึง รายได้จากดอกเบียรับ รายได้ค่าบริการสาธารณปูโภค และรายได้อืนๆ 

- ในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการปรับวธีิการบันทึกบญัชีการขายสนิทรพัย์ให้แก่กองทุนรวม WHAPF โดยบันทึกเป็นรายได้จาก
การขายสนิทรัพย์ทังจํานวนแทนการบนัทึกเฉพาะกําไรจากการขายสินทรัพย์ซงึได้บนัทึกในช่วงปี 2553 

 

1.3 รายชือผู้ถือหุ้น 

 

ณ วนัที 24 เมษายน 2556 รายชือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีดงัน ี  

 

ตารางท ี2 รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันท ี24 เมษายน 2556 

 รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มตระกูลอนนัตประยูร          384,883,496             62.89  

 บริษัท ดบับลิวเอชเอ โฮลดงิ จํากดั*          153,612,000  25.10 

 นางจรีพร อนันตประยรู          117,857,940  19.26 

 นายสมยศ อนนัตประยูร          112,457,976  18.38 

 นายธนภทัร อนันตประยรู                600,000  0.10 
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 รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

 น.ส.นลิน  อนนัตประยูร                265,280  0.04 

 นายสาโรช  อนันตประยรู                 68,500  0.01 

 นายสิทธิพล  อนนัตประยูร                  13,200  0.00 

 นางชุตมิา อนนัตประยูร                   5,000  0.00 

 นายสมบรูณ์  อนนัตประยูร                   3,600  0.00 

2. กลุ่มตระกูลชลคดีดํารงค์กลุ            56,805,800               9.28  

 นายสมพงษ์ ชลคดดํีารงกลุ             27,158,000  4.44 

 นายสมพงษ์ ชลคดีดํารงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลสั จํากัด            24,260,000  3.96 

 นางวารุณี ชลคดดีํารงกลุ             4,140,000  0.68 

 น.ส.ขนิษฐา ชลคดีดาํรงกลุ                431,400  0.07 

 น.ส.นทัยา ชลคดีดาํรงกลุ                416,800  0.07 

 นายพงษ์พัฒน์ ชลคดดีํารงกลุ                399,600  0.07 

3. น.ส.ธนวดี ตังสิทธิโชค            15,070,600  2.46 

4. กลุ่มตระกูลจารุกรสกลุ            13,754,032               2.25  

 นายวุฒิ  จารุกรสกลุ             12,560,000  2.05 

 นายธีระ  จารุกรสกลุ                 600,000  0.10 

 น.ส.จารุวรรณ  จารุกรสกุล                240,012  0.04 

 น.ส.ภสันนัท์  จารุกรสกลุ                153,020  0.03 

 นายอนวุฒัน์  จารุกรสกลุ                153,000  0.03 

 นางมาลี  จารุกรสกลุ                 48,000  0.01 

5. น.ส.นลินรัตน์ แซ่อึง             6,681,000  1.09 

6. กลุ่มตระกูลศรีชัยวฒัน์             6,678,000               1.09  

 นางเฉลียว ศรีชัยวัฒน์             6,624,000  1.08 

 น.ส.กลุนาถ ศรีชัยวัฒน์                 36,000  0.01 

 นายประภาส ศรีชัยวัฒน์                 18,000  0.00 

7. กลุ่มตระกูลทิพานําชยั             6,357,480               1.04  

 นายสุรชัย  ทิพานําชัย             5,541,000  0.91 

 นางกุณฑิกา ทิพานําชัย                216,000  0.04 

 นายสิรวิชญ์ ทิพานําชยั                200,480  0.03 

 น.ส.สภุาภรณ์ ทิพานําชยั                200,000  0.03 

 นายณฐพงศ์ ทิพานําชัย                200,000  0.03 

8. กลุ่มตระกูลพู่พิสทุธิ             6,310,400               1.03  

 น.ส.สพิุชญา พู่พิสทุธิ             5,915,300  0.97 

 นางวารุณี พู่พิสุทธิ                253,800  0.04 

 นายชัยวฒัน์ พู่พิสุทธิ                 69,000  0.01 
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 รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

 นางคนึงสขุ พู่พิสทุธิ                 55,800  0.01 

 น.ส.อรวรรณ พู่พิสทุธิ                 16,500  0.00 

9. กลุ่มตระกูลไชยสนิท             6,077,000               0.99  

 นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท             6,075,000  0.99 

 นางตุ้มทอง ไชยสนิท                   2,000  0.00 

10. กลุ่มตระกูลธาราหิรัญโชต ิ             5,576,000               0.91  

 นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชต ิ             3,366,000  0.55 

 นายโยธิน ธาราหิรัญโชต ิ             2,210,000  0.36 

หมายเหต ุ *  ณ วนัที 23 มีนาคม 2555 มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เป็นหุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 
โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิง จํากดั ได้แก่ นายสมยศ อนันตประยูร ถือหุ้นจํานวน 500,000 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 50.00 นางจรีพร อนันตประยรูถือหุ้นจํานวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 และน.ส.จารุวรรณ จารุ
กรสกุล ถือหุ้นจํานวน 1 หุ้น 

 

1.4  คณะกรรมการบริษัท 
 

ณ วนัที 18 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีรายชือดงัต่อไปนี 

 

ตารางท ี3 คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันท ี18 กรกฎาคม 2556 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1 นายสมยศ อนนัตประยูร ประธานกรรมการ 

2 นางจรีพร อนันตประยรู กรรมการ 

3 นายสุรเธียร จักรธรานนท์ กรรมการ 

4 นายจักรภพ เนืองจํานงค์ กรรมการ 

5 นายณรงค์ กริชชาญชยั กรรมการ 

6 นายสมศกัดิ  บุญช่วยเรืองชัย กรรมการ 

7 ดร.พิชิต อคัราทิตย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8 ดร.สมศกัดิ  ประถมศรีเมฆ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

9 ดร.กฤษณา สุขบญุญสถิตย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายสมยศ อนันตประยูร และนางจรีพร อนันตประยูร ลงลายมือชือร่วมกับ นาย

จกัรกฤษณ์ ไชยสนิท หรือนายณรงค์ กริชชาญชัย หรือนายสมศกัด ิบญุช่วยเรืองชยั รวมเป็น 3 คน พร้อมประทับตราบริษัท 

 

ณ วนัที 18 กรกฎาคม 2556 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายชือดงัตอ่ไปนี 

 

ตารางท ี4 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันท ี18 กรกฎาคม 2556 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1  นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

2  นางจรีพร อนันตประยูร กรรมการผู้จดัการ 
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 รายชือ ตําแหน่ง 

3  นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงิน 

4  นายสมศกัดิ  บญุช่วยเรืองชยั ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี 

5  นางสาวอารีย์ ตณัฑ์สทุธิวงศ์ ผู้ จัดการฝ่ายบญัชี 

6  นายจักรภพ เนืองจํานงค์ ผู้ อํานวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ 

7  นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท ผู้ อํานวยการฝ่ายการจัดการโครงการก่อสร้าง 

8  นายธนภทัร อนันตประยูร รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 

 

1.5  สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (ซึง

เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตทีอยู่ในรายชือของสํานักงานกลต.) สําหรับปีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2553–2555 และงบ

การเงินฉบับสอบทานสําหรับงวด 3 เดอืน สินสุด ณ วนัที 31 มีนาคม 2556 

 

ตารางท ี5 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานสาํหรับปีบัญชี 2553 – 2555 

และงวด 3 เดือน สินสุด ณ วันที 31 มนีาคม 2556 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จาํกัด 
(มหาชน) 

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท 

งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 ม.ค. - ม.ีค.56 

สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         29.44          29.33        978.73          97.91  

เงินฝากกบัสถาบนัการเงินทีติดภาระคําประกัน                -                  -                  -         202.55  

เงินลงทุนชัวคราว                -             0.14        116.67        280.91  

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน           0.09          10.30          20.69          18.48  

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือหน่วยลงทุน                -                  -         252.40                 -   

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและเงินมดัจํา         22.77            9.87        135.37        113.79  

สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน           1.46          50.03          65.10          20.06  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขาย                -     1,522.36     1,861.57    1,443.69  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      53.77   1,622.03   3,430.53   2,177.38  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย       180.20        176.80        653.19        937.48  

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ (สทุธิ)       502.27    3,127.36     3,936.61    3,778.29  

สิทธิการเช่า (สทุธิ)                -         197.55        164.97        157.77  

รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตดับัญชี (สทุธิ)                -             3.71          16.51            8.38  

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (สทุธิ)           4.53          15.00          26.23          30.23  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน (สทุธิ)           1.81          45.55          69.47        125.78  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     688.81   3,565.97   4,866.98   5,037.93  

รวมสินทรัพย์     742.58   5,188.00   8,297.51   7,215.31  
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จาํกัด 
(มหาชน) 

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท 

งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 ม.ค. - ม.ีค.56 

หนีสินและส่วนของผู้ ถือหุ้น       

หนีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                -             7.04             4.32        200.00  

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน         53.95        749.10        645.40        748.31  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนทีถึงกําหนด

ชําระภายในหนึงปี 

        30.41        594.08        981.13          83.49  

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนทีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี 

          0.96            2.27             4.95            6.09  

เงินกู้ ยืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั         11.00          15.38                 -                  -   

คา่เช่าและคา่บริการรับล่วงหน้า           3.16          54.15          51.30          20.35  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย         15.06            5.42             7.49        144.06  

หนีสินทีเกียวข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที

ถือไว้เพือขาย 

               -     1,142.05        688.23    1,447.72  

หนีสินหมนุเวียนอืน         20.84            2.02             3.07            5.08  

รวมหนีสินหมุนเวียน     135.38   2,571.50   2,385.89   2,655.10  

หนีสินไม่หมุนเวียน       

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สทุธิ)       279.31    1,336.17     2,603.59    1,369.51  

หนีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี (สทุธิ)                -                  -   -          25.20  

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (สทุธิ)           1.68            3.94             1.80            3.09  

เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว         72.20        232.16        252.28        165.06  

หนีสินไม่หมนุเวยีนอืน                -             4.68          11.96          13.58  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน     353.18   1,576.95  2,869.63  1,576.44  

รวมหนีสิน     488.56   4,148.45  5,255.53  4,231.54  

ส่วนของผู้ ถือหุ้น       

ทนุทีออกและชําระเตม็มลูค่าแล้ว       170.00        380.60        510.00        510.00  

ส่วนเกินทนุจากการลงทนุเพิมในบริษัทย่อยด้วยการ

แลกหุ้น 

               -         172.86        172.86        172.86  

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั                -                  -      1,548.74    1,548.74  

กําไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย         10.20            6.80  117.80       120.04  

กําไรสะสม         73.81        479.29        692.58        632.12  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     254.01   1,039.55  3,041.98   2,983.77  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     742.58   5,188.00   8,297.51   7,215.31  
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จาํกัด 
(มหาชน) 

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท 

งบการเงินรวม 

งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 ม.ค. - ม.ีค.56 

รายได้ค่าเช่าและคา่บริการ              43.08        220.93        359.93          96.42  

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุน                     -                  -     1,808.85    2,046.48  

กําไรจากการขายสินทรัพย์           126.41                 -                  -                  -   

กําไรจากการซอืกิจการ                     -         350.08                 -                  -   

รายได้อืน                0.26          19.25          44.65          21.59  

รวมรายได้           169.75        590.26    2,213.43    2,164.49  

ต้นทนุค่าเช่าและบริการ              21.40          43.27        126.00          39.79  

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ                     -                  -     1,617.10    1,922.71  

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร              18.20          31.05          68.06          20.50  

รวมค่าใช้จ่าย      39.59          74.32    1,811.16    1,983.00  

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้      130.16        515.94        402.27        181.49  

ต้นทนุทางการเงิน              18.04          85.67        149.30          36.93  

กําไรก่อนภาษีเงินได้     112.11        430.27        252.97        144.56  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้          34.39            2.54          39.68          22.65  

กําไรสําหรับปี           77.72      427.73      213.29      121.91  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน         10.20  (3.40)        111.00          25.81  

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี           87.92      424.33      324.29      147.71  

 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จาํกัด 
(มหาชน) 

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท 

งบการเงินรวม 

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 ม.ค. - ม.ีค.56 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 54.69 85.51 (128.98) (36.60) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (75.98) (1,638.95) (1,839.02)        463.32  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน         50.55    1,550.94    2,917.41  (1,307.55) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) 29.26 (2.50) 949.40 (880.83) 

 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จาํกัด 
(มหาชน) 

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท 

งบการเงินรวม 

อัตราส่วนทางการเงิน 2553 2554 2555 ม.ค. - ม.ีค.56 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.40 0.63 1.44 0.82 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.22 0.02 0.47 0.23 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.40 0.06 (0.05) (0.01) 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เท่า) 460.50 466.16 60.72 37.02 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วนั) 0.79 0.78 6.01 9.86 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า) 0.40 0.11 0.18 0.23 

ระยะเวลาชําระหนี (วนั) 920.31    3,386.88          2,019.81         1,598.14  
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จาํกัด 
(มหาชน) 

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท 

งบการเงินรวม 

อัตราส่วนทางการเงิน 2553 2554 2555 ม.ค. - ม.ีค.56 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขนัต้น - คา่เช่า (%) 50.34% 80.41% 64.99% 58.73% 

อตัรากําไรขนัต้น – ขายสินทรัพย์ (%) 9.91% - 10.60% 6.05% 

อตัรากําไรขนัต้นรวม (%) 50.34% 80.41% 19.63% 8.42% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 8.10% 66.36% 16.49% 7.46% 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%) 1566.40% 58.33% (36.07%) (22.89%) 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 45.79% 72.46% 9.64% 5.63% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 30.60% 66.13% 10.45% 16.61% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.47% 14.42% 3.16% 6.29% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 19.42% 24.86% 8.82% 15.78% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.23 0.20 0.33 1.12 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.92 3.99 1.73 1.42 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า) 5.94 2.54 0.89 0.51 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) -   -   77.05% 287.10% 

 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ 

 

ผลการดาํเนินงาน 

รายได้  

ปี 2553 – 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวมทังสิน 169.75 ล้านบาท 590.26 ล้านบาท และ 2,213.43 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเป็น

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการจํานวน 43.08 ล้านบาท 220.93 ล้านบาท และ 359.93 ล้านบาท ตามลําดบั ทังนี สาเหตุที

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการในปี 2554 เพิมขึนเมือเทียบกับปี 2553 ร้อยละ 412.79 หรือ 177.84 ล้านบาท เกิดจากความ

ต้องการเช่าโรงงานและคลงัสินค้าทีเพิมขึน ส่วนในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการเพิมขึนจากปี 2554 ร้อย

ละ 62.92 หรือ 139.00 ล้านบาท เนืองจากบริษัทฯ สร้างคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานเพือให้เช่าและบริการเสร็จ

ในปี 2555 โดยมีพืนทีเพิมขึนประมาณ 167,496 ตารางเมตร 

 

สําหรับงวด 3 เดือนสินสุด ณ วนัที 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทังสิน 2,164.49 ล้านบาท เป็นรายได้จากค่าเช่าและ

ค่าบริการจํานวน 96.42 ล้านบาท เพิมขึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.01 หรือ 11.10 ล้านบาท เนืองจากการเพิม

พืนทีให้เช่าจาก 114,791 ตารางเมตร ณ สินไตรมาสที 1 ปี 2555 เป็น 209,689 ตารางเมตร ณ สินไตรมาสที 1 ปี 2556 

 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน 

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการปรับวิธีการบนัทึกบัญชีการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม WHAPF โดยบันทึกเป็นรายได้จากการ

ขายสินทรัพย์ทงัจํานวนแทนการบนัทึกเฉพาะกําไรจากการขายสินทรัพย์ซึงได้บันทึกในช่วงปี 2553 จํานวน 126.41 ล้านบาท 
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โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนจํานวน 1,808.85 ล้านบาท ซึงเป็นการขาย

คลังสินค้าและโรงงานของบริษัทฯ ให้กับกองทุนรวม WHAPF ในการเพิมทุนครังที 1 ซึงเป็นการชะลอแผนการโอนขาย

สินทรัพย์ให้กับกองทนุรวม เนืองจากเกิดเหตกุารณ์อทุกภยัในเดอืนกนัยายนปี 2554  

 

สําหรับงวด 3 เดือนสินสุด ณ วันที 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนจํานวน

2,046.48 ล้านบาท เพิมขึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.14 หรือ 237.62 ล้านบาท เนืองจากบริษัทฯ ได้จําหน่าย

อาคารคลงัสินค้าและอาคารสํานักงานพร้อมทีดินในโครงการ Kao 3 และโครงการ Healthcare ให้แก่กองทุนรวม WHAPF ใน

การเพิมทนุครังที 2 เมือวนัที 10 มกราคม 2556 ในราคา 2,046.48 ล้านบาท  

WHA  

กําไรจากการซอืกิจการ 

ในปี 2554 บริษัทฯ มีกําไรจากการซือกิจการจํานวน 350.08 ล้านบาท ซึงเกิดจากการซือส่วนได้เสียร้อยละ 50.00 ของหุ้ น

สามญัของดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ เป็นจํานวนเงิน 76.60 ล้านบาท และซือส่วนได้เสียร้อยละ 74.00 ของหุ้ นสามัญของ แวร์

เฮาส์ เอเซีย เป็นจํานวนเงิน 408.90 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีผลกําไรจากการซือกิจการจํานวน 27.65 ล้านบาท และ 322.43 

ล้านบาท ตามลําดบั  

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุค่าเช่าและบริการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คา่เสือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย ค่าเช่าทีดิน ค่าภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย 

คา่ใช้จ่ายตามสัญญาเช่าปรับตามวิธีเส้นตรง และคา่เบียประกันภัย โดยในปี 2553 – 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าเช่าและบริการ

จํานวน 21.40 ล้านบาท 43.27 ล้านบาท และ 126.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.66 ร้อยละ 19.59 และร้อยละ 35.01 

ของรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการในแต่ละปี โดยสาเหตุทีในปี 2555 ต้นทุนค่าเช่าและบริการเพิมขึนจากปี 2554 จํานวน 

82.73 ล้านบาท เนืองจากการเพิมขึนของคา่เสือมราคาและคา่เช่าทีดินของโครงการทีสร้างเสร็จและส่งมอบในระหว่างปีให้กับ

ลกูค้า ซึงสอดคล้องกบัการเตบิโตของพืนทีเช่าและรายได้จากคา่เช่าและคา่บริการของบริษัทฯ 

 

สําหรับงวด 3 เดือนสินสุด ณ วันที 31 มีนาคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าเช่าและบริการจํานวน 24.48 ล้านบาท 

และ 39.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.69 และร้อยละ 41.27 ของรายได้จากคา่เช่าและค่าบริการในแต่ละงวด โดยสาเหตุ

ทีในปี 2556 สัดส่วนต้นทุนค่าเช่าและบริการต่อรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการเพิมขึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเกิดจาก

บริษัทฯ ขายสินทรัพย์บางส่วนเข้ากองทุนรวม WHAPF ไปตงัแต่วนัที 10 มกราคม 2556 ซึงสินทรัพย์ดังกล่าวมีสัดส่วนต้นทุน

ตอ่รายได้ตาํ 

 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุของบริษัทฯ ประกอบด้วย มลูคา่ตามบญัชีคงเหลือของคลังสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า

และโรงงาน คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมอืนๆ ในการโอนสินทรัพย์ โดยในปี 2555 และงวด 3 เดือนสินสุด ณ วันที 

31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุนจํานวน 1,617.10 ล้านบาท และ 1,922.71 ล้านบาท หรือ

คดิเป็นร้อยละ 89.40 และร้อยละ 93.95 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุนในแต่ละปี สัดส่วนต้นทุนขายต่อ

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสที 1 ปี 2556 เพิมขึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนืองจากการปรับโครงสร้าง

ภายในกลุ่มบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้ นต่อประชาชน ทําให้มีการตีราคายุติธรรมของโครงการ Healthcare ในปี 2554 

เพิมขึนเป็นจํานวน 1,618.00 ล้านบาท จากต้นทุนเดิมของทรัพย์สินของบริษัทย่อยทีมีจํานวน 964.43 ล้านบาทและขายเข้า
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กองทุนรวม WHAPF ในราคา 1,591.89 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีการรับรู้กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนทีเป็น

โครงการ Healthcare ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ในปี 2553 – 2555 และ มีจํานวน 18.20 ล้านบาท 31.05 ล้านบาท และ 68.06 ล้านบาท 

ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารมีแนวโน้มเพิมสูงขึนทุกปี เนืองจากการเพิมจํานวนพนักงาน การขยายพืนทีเช่า

สํานกังาน คา่ทีปรึกษา ค่าบริการตรวจสอบบัญชี และคา่โฆษณาประชาสมัพันธ์ ซึงสอดคล้องกบัการเตบิโตของกิจการและการ

ปรับเพิมผลตอบแทนผู้บริหารให้อยู่ในเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเดียวกันกับกลุ่มอุตสาหกรรม สําหรับงวด 3 เดือนสินสุด ณ 

วนัที 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 20.50 ล้านบาท เพิมขึนเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

จํานวน 0.76 ล้านบาท  

 

กําไร 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในปี 2553 – 2555 จํานวน 77.72 ล้านบาท 427.73 ล้านบาท และ 213.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา

กําไรสทุธิร้อยละ 45.79 ร้อยละ 72.46 และร้อยละ 9.64 สาเหตทุีบริษัทฯ มีกําไรสุทธิในปี 2554 สูงกว่าปีอืน เนืองจากบริษัทฯ 

มีกําไรจากการซอืกิจการในปี 2554 จํานวน 350.08 ล้านบาท ซงึเกิดจากการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มบริษัท โดยในกรณี

ทีไม่รวมกําไรจากการซือกิจการดงักล่าว อตัรากําไรสุทธิในปี 2554 เท่ากับร้อยละ 30.91  

 

สําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 5.63 ลดลงจากร้อยละ 8.75 ในงวดเดียวกันของปีก่อน

หน้า สาเหตุทีบริษัทฯ มีกําไรจากจากดําเนินงานและกําไรสุทธิลดลง  เนืองจากบริษัทฯ มีกําไรทีเกิดจากการขาย

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทนุลดลง เป็นผลมาจากบริษัทฯ ไม่มีการรับรู้กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนทีเป็นโครงการ 

Healthcare ในงบการเงินรวมตามทีได้กล่าวไว้ข้างต้น 

 

อัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นสําหรับปี 2553 – 2555 และสําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ทีร้อยละ 30.60 ร้อยละ 

66.13 ร้อยละ 10.86 และร้อยละ 16.61 ตามลําดบั ซงึสาเหตทีุอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในปี 2554 สูงกว่าปีอืน  เกิดจาก

การทีบริษัทฯ มีการบนัทึกกําไรจากการซือกิจการจํานวน 350.08 ล้านบาท 

 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 – 2555 มีจํานวน 742.58 ล้านบาท 5,188.00 ล้านบาท และ 8,297.51 

ล้านบาท ตามลําดบั  ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 53.77 ล้านบาท 1,622.03 ล้านบาท และ 3,430.53 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 7.24 ร้อยละ 31.27 และร้อยละ 41.34 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี  โดยสินทรัพย์หมนุเวียนหลัก ได้แก่ 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขาย ซึงคิดเป็นร้อยละ 93.86 และร้อยละ 54.26 ของสินทรัพย์หมนุเวียนรวมในปี 2554 – 

2555 ตามลําดบั สาเหตทุีบริษัทฯ มีการบันทึกรายการสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขายตังแต่ปี 2554 เนืองจากบริษัทฯ ได้

แสดงเจตนารมณ์ทีจะจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนแก่ WHAPF โดยมีแผนการว่าจะเสร็จสินภายในระยะเวลา 1 ปี 

บริษัทฯ จึงทําการจดัประเภทอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุนและสิทธิการเช่าทีเกียวข้องให้เป็นสินทรัพย์ทีไม่หมนุเวียนเพือขาย 

ทงันี สินทรัพย์หมนุเวียนในปี 2554 เพิมขึนจากปี 2553 จํานวน 1,568.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2,916.86 สาเหตหุลักเกิด

จากการเพิมขึนของสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนทีถือไว้เพือขายจํานวน 1,522.36 ล้านบาท ในจํานวนนีเป็นอสังหาริมทรัพย์เพือการ

ลงทนุจํานวน 1,332.59 ล้านบาท ส่วนสาเหตทีุทําให้สินทรัพย์หมนุเวียนของปี 2555 ปรับตวัเพิมสูงขึนมากกว่าปี 2554 จํานวน 
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1,808.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 111.50 เนืองจากการเพิมขึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 949.40 ล้าน

บาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซอืหน่วยลงทุนกองทุนรวม WHAPF จํานวน 252.40 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือ

ขายจํานวน 339.21 ล้านบาท ในขณะทีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนในปี 2553 – 2555 มีจํานวน 688.81 ล้านบาท 3,565.97 ล้าน

บาท และ 4,866.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.76 ร้อยละ 68.73 และร้อยละ 58.66 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั โดย

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนหลัก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ซึงประกอบด้วย ทีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบ

สาธารณูปโภค รวมถึงงานระหว่างก่อสร้าง ทังนี สาเหตุทีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าเพิมขึนต่อเนืองในช่วง 3 ปีทีผ่านมา 

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิมขึนของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนในปี 2554 –2555 จํานวน 2,625.10 ล้านบาท และ 

809.24 ล้านบาท ซงึในปี 2555 บริษัทฯ ได้ดาํเนินการสร้างคลังสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และโรงงาน เพือส่งมอบให้กับลูกค้า

ทีมีความต้องการพืนทีเช่าจํานวนมาก รวมถึงมีการลงทุนซือทีดินในทําเลทีมีศักยภาพสูงเพือรองรับการเติบโตของธุรกิจ 

นอกจากนี สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนของบริษัทฯ ทีเพิมขึนยังเป็นผลมาจากการเพิมขึนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายในปี 

2555 จํานวน 476.39 ล้านบาท ซงึเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวม WHAPF 

 

ณ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทังสิน 7,215.31 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 2,177.38 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.18 ของสินทรัพย์รวม ในขณะทีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจํานวน 5,037.93 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 69.82 ของสินทรัพย์รวม ทังนี สาเหตุทีมูลค่าของสินทรัพย์รวมในไตรมาสที 1 ของปี 2556 ลดลงจาก ณ สินปี 

2555 เกิดจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 880.83 ล้านบาท ซึงส่วนใหญ่เป็นการจ่ายคืนเงินกู้ยืม

ระยะสนัและระยะยาวจํานวนรวม 1,989.03 ล้านบาท และการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขายจํานวน 417.89 

ล้านบาท  

 

หนีสิน 

ณ 31 ธันวาคม 2553 – 2555 บริษัทฯ มีหนีสินรวมจํานวน 488.56 ล้านบาท 4,148.45 ล้านบาท และ 5,255.53 ล้านบาท 

ตามลําดบั เมือพิจารณาโครงสร้างหนีสินรวมในปี 2553 – 2555 พบวา่ ประกอบด้วยหนีสินหมุนเวียนจํานวน 135.38 ล้านบาท 

2,571.50 ล้านบาท และ 2,385.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.71 ร้อยละ 61.99 และร้อยละ 45.40 ของหนีสินรวมในแต่ละ

ปี ในขณะทีหนีสินไม่หมุนเวียนมีจํานวน 353.18 ล้านบาท 1,576.95 ล้านบาท และ 2,869.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

72.29 ร้อยละ 38.01 และร้อยละ 54.60 ของหนีสินรวมในแต่ละปี ทังนี หนีสินรวมเพิมขึนระหว่างปี 2554 ร้อยละ 749.11 หรือ 

3,659.88 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิมขึนของหนีสินทีเกียวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายจํานวน 

1,142.05 ล้านบาท และการเพิมขึนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 1,056.86 ล้านบาท สําหรับระหว่างปี 2555 

บริษัทฯ มีหนีสินรวมเพิมขึนร้อยละ 26.69 หรือ 1,107.08 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิมขึนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินจํานวน 1,267.42 ล้านบาท เพือนํามาใช้ในการพฒันาโครงการและซอืทีดนิเพือใช้ในการขยายโครงการของบริษัทฯ  

 

รายการทีสําคญัของหนีสิน ได้แก่ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนซงึมีรายละเอียด ดงัน ี

 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 – 2555 จํานวน 279.31 ล้านบาท 1,336.17 

ล้านบาท และ 2,603.59 ล้านบาท ตามลําดบั ซึงเพิมขึนร้อยละ 378.39 และร้อยละ 94.85 หรือ 1,056.86 ล้านบาท และ 

1,267.42 ล้านบาทในปี 2554 – 2555 ตามลําดบั จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิมขึน

อย่างต่อเนือง ซึงสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ ซึงบริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนจากแหล่งเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบัน
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การเงิน โดยกู้ ยืมเป็นรายโครงการ และใช้เงินสดจากการดําเนินงานและการระดมทุนจากประชาชนเป็นแหล่งเงินทุน

หมนุเวยีนและใช้ในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ 

 

 บริษัทฯ มีเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2553 – 2555 จํานวน 53.95 ล้านบาท 749.10 ล้านบาท และ 

645.40 ล้านบาท ตามลําดบั ซึงเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนเพิมขึนระหว่างปี 2554 ร้อยละ 1,288.53 หรือ 695.15 ล้าน

บาท เนืองจากโครงการทีเพิมขึนของบริษัทฯ ซึงเป็นเจ้าหนีค่าก่อสร้างส่วนระหว่างปีบัญชี 2555 บริษัทฯ มีเจ้าหนีการค้า

และเจ้าหนีอืนลดลงร้อยละ 13.84 หรือ 103.70 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายการเจ้าหนีอืนจํานวน 65.76 

ล้านบาท 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีหนีสินรวมทังสิน 4,231.54 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสินหมนุเวียนจํานวน 2,655.10 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 62.75 ของหนีสินรวม ในขณะทีหนีสินไม่หมนุเวียนมีจํานวน 1,576.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.25 

ของหนีสินรวม จะเห็นได้ว่าหนีสินรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2556 ลดลงจาก ณ สินปี 2555 จํานวน 1,023.99 ล้านบาท ส่วน

ใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสทุธิจํานวน 1,234.08 ล้านบาท 

 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 – 2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมจํานวน 254.01 ล้านบาท 1,039.55 ล้านบาท และ 

3,041.98 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2554 ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเพิมขึนเมือเทียบกับปี 2553 ร้อยละ 309.25 หรือ 785.54 

ล้านบาท เนืองจากผลประกอบการทีมีกําไรสุทธิของบริษัทฯ จํานวน 427.73 ล้านบาท และการเพิมขึนของทุนชําระแล้ว

ระหว่างปี 2554 จํานวน 210.60 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้ นสามัญใหม่จํานวน 21.06 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 10.00 

บาท ซึงจดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวันที 6 ธันวาคม 2554 สําหรับปี 2555 ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเพิมขึน

จากปี 2554 ร้อยละ 192.62 หรือ 2,002.43 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิมขึนของทุนจดทะเบียนชําระแล้วจากการขายหุ้น

เพิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 129.40 ล้านบาท และมีการรับรู้ส่วนเกินมลูค่าหุ้ นสามัญจํานวน 1,548.74 ล้านบาท โดยเป็นการ

ออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 129.40 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายต่อประชาชน ราคาหุ้นละ 13.25 บาท 

รวมถึงมีการรับรู้ในส่วนกําไรสําหรับงวดจํานวน 213.29 ล้านบาท 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2556 ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ มีจํานวน 2,983.77 ล้านบาท ลดลง 58.21 ล้านบาท เมือเทียบกับ

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สินปี 2555 สาเหตหุลักเกิดจากบริษัทฯมีกําไรสะสมลดลง 60.46 ล้านบาทจากสินปี 2555 เนืองจาก

ผลกระทบจากการปรับนโยบายการบัญชีใหม่ โดยภายหลังการปรับปรุง ปี 2555 บริษัทฯ มีกําไรสะสมจํานวน 561.21 ล้าน

บาท เมือรวมกบักําไรสําหรับงวด 3 เดอืนของปี 2556 จํานวน 121.91 ล้านบาท และหักด้วยการจ่ายปันผลสําหรับงวดจํานวน 

51.00 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีกําไรสะสม 632.12 ล้านบาท 

 

สภาพคล่อง 

สําหรับปี 2553 – 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 54.69 ล้านบาท และ 85.51 ล้านบาท 

โดยเป็นผลมาจากกําไรจากการดําเนินงาน รวมถึงการเพิมขึนของเงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาวจํานวน 140.65 ล้านบาท 

ในปี 2554 เป็นหลกั ส่วนปี 2555 มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดําเนินงาน 128.98 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการจ่าย

ดอกเบียจํานวน 221.91 ล้านบาท 
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กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2553 – 2555 มีจํานวน 75.98 ล้านบาท 1,638.95 ล้านบาท และ 1,839.02 

ล้านบาท ตามลําดบั ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนในปี 2553 – 2555 จํานวน 1,175.24

ล้านบาท 1,154.15 ล้านบาท และ 2,810.23 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในระหว่างปี 2555 เป็นการจ่ายเงินสดจ่ายเพือซือทีดิน 

สิทธิการเช่า และคา่ก่อสร้างคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และโรงงาน ในโครงการบางนา-ตราด กิโลเมตรที 18 และ 19 และ 

23 และโครงการ อ.พานทอง จ.ชลบรีุ  

 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2553 – 2555 มีจํานวน 50.55 ล้านบาท 1,550.94 ล้านบาท และ 

2,917.41 ล้านบาท สาเหตหุลักเกิดจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวในปี 2553 – 2555 จํานวน 715.52 ล้านบาท 

1,659.85 ล้านบาท และ 2,782.39 ล้านบาทตามลําดบั โดยเป็นการกู้ยืมเพือใช้ในการซือทีดิน สิทธิการเช่า และค่าก่อสร้าง

คลังสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และโรงงาน นอกจากนี บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้ นครังแรก โดย

บริษัทฯ ได้รับเงินจากการระดมทุนดงักล่าวในปี 2555 จํานวน 1,678.14 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการระดมทุน

ดงักล่าว) ทําให้เงินสด ณ สินปี 2553 – 2555 จํานวน 29.44 ล้านบาท 29.33 ล้านบาท และ 978.73 ล้านบาท ตามลําดบั 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2553 – 2555 และ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.40 เท่า 0.63 เท่า 1.44 

เท่า และ 0.82 เท่า ตามลําดับ จะเห็นได้ว่า อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง สะท้อนว่า

บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์หมนุเวียนและหนีสินหมนุเวียนได้ดีขึน และสินทรัพย์หมนุเวียนของบริษัทฯ 

สามารถนํามาจ่ายชําระภาระหนีสินระยะสันได้หมด สาเหตทุีทําให้อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ มีแนวโน้มดีขึน ซึงส่วน

ใหญ่เกิดจากการเพิมขึนของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขายในปี 2554 จํานวน 1,522.36 ล้านบาท การเพิมขึนของเงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 949.40 ล้านบาท ภายหลังการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นครังแรกและการลดลง

ของหนีสินทีเกียวข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนทีถือไว้เพือขายจํานวน 453.82 ล้านบาท ในปี 2555 

 

โครงสร้างเงินทุน 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 – 2555 และ 31 มีนาคม 2556 เท่ากับ 1.92 เท่า 

3.99 เท่า 1.73 เท่า และ 1.42 เท่า ตามลําดับ โดยการเพิมขึนของอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นในปี 2554 เป็นผลมา

จากการเพิมขึนของหนีสินทีเกียวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขายจํานวน 1,142.05 ล้านบาท และการ

เพิมขึนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 1,056.86 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการเพิมทุนและมีกําไรสะสม

เพิมขึน อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นในปี 2554 ก็ยังคงอยู่ในระดบัสูงเนืองจากการมีภาระหนีสินทีเพิมขึนอย่างมาก 

สําหรับการลดลงของอัตราส่วนหนีสินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2555 เป็นผลมาจากการลดลงของหนีสินทีเกียวข้องโดยตรงกับ

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนทีถือไว้เพือขายจํานวน 453.82 ล้านบาท ในขณะทีบริษัทฯ มีทุนชําระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิมขึน

จํานวน 1,678.14 ล้านบาท จากการระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

1.6 สภาวะอุตสาหกรรม 

 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ผลิตและผู้ จําหน่ายสินค้าจากทังในประเทศและต่างประเทศ และผู้ประกอบการ

การจัดการด้านโลจิสตกิส์ ซึงการขยายตวัของความต้องการใช้บริการพืนทีอาคารโครงการคลังสินค้า ศนูย์กระจายสินค้าและ

โรงงานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดงักล่าวขึนอยู่กับการเติบโตของยอดขายสินค้าหรือบริการ ซึงจะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ
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และการลงทุนทังระดบัในประเทศ ระดบัภูมิภาค และระดับโลกในแต่ละช่วงเวลา โดยภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนของ

ประเทศไทยและของโลก มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน ี

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทนุโลก 

ข้อมลูจากสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (“สภาพัฒน์ฯ”) ระบุว่า เศรษฐกิจโลกในไตรมาส

แรกของปี 2556 ยังฟืนตัวอย่างล่าช้า  เนืองจากเศรษฐกิจของประเทศผู้ นําหลักยังอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกา ปรับตัวดีขึน แต่ยังขยายตัวตํากว่าทีคาดการณ์  ด้านเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปยังหดตวั ขณะทีเศรษฐกิจจีน

ขยายตวัตํากวา่การคาดการณ์และตาํกว่าการขยายตวัในไตรมาส 4 ปี 2555 เช่นเดียวกับเศรษฐกิจอืนๆ ในภูมิภาคเอเชียทีส่วน

ใหญ่ขยายตวัในอัตราชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ด้วยความล่าช้าในการฟืนตวัทางเศรษฐกิจ และการลดลงของ

แรงกดดนัด้านเงินเฟ้อ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ดาํเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างตอ่เนือง 

 

ตารางท ี6 อัตราการขยายตัวทแีท้จริงของเศรษฐกิจประเทศต่างๆ 

%YoY 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ทงัปี ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ทงัปี ไตรมาส 1 

โลก  3.9  -  -  3.2  -  

สหรัฐอเมริกา  1.8  2.6  1.7  2.2  1.8  

สหภาพยโุรป  1.5  -0.7  -0.9  -0.4  -1.0  

ญีปุ่ น  -0.6  0.3  0.5  2.0  0.2  

จีน  9.2  7.4  7.9  7.8  7.7  

อินเดีย  6.5  5.3  4.5  4.0  -  

เกาหลีใต้  3.6  1.6  1.5  2.0  1.5  

ไต้หวนั  4.0  1.0  3.7  1.3  1.5  

ฮ่องกง  4.9  1.5  2.8  1.5  2.8  

สิงคโปร์  4.9  1.3  1.1  2.3  -0.6  
ทีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

 

ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกในหลายภมิูภาคทียงัอยู่ในภาวะชะลอตวัในปี 2555 และความไม่แน่นอนของนโยบายทีส่งผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ส่งผลให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct investment : FDI) ของโลกในปี 

2555 ลดลงร้อยละ 18 สําหรับประเทศพัฒนาแล้ว ข้อมลูจาก UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and 

Development)  พบวา่ ในปี 2555 มลูค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้าของโลก (Global FDI Inflows) ในประเทศ

พฒันาแล้ว ลดลงจาก1.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปีทีผ่านมา มาอยู่ที 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ด้านประเทศเอเชียกําลัง

พฒันา พบว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงร้อยละ 9.5 อันเป็นผลกระทบจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียและเขต

เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินเดีย เกาหลี สิงคโปร์ และตรุกี ทีลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 การลงทุนไหลเข้าไปยัง

ภมิูภาคเอเชีย ยังคงมีระดบัการลงทนุสงูสดุเป็นลําดบัที 2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที

ไหลเข้าไปยงัประเทศกําลังพฒันาทังหมด สําหรับภมิูภาคอาเซียน ถึงแม้การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในปี 2555 จะลดลง

ร้อยละ 7 จากปีทีผ่านมา แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศมีการลงทุนไหลเข้าเพิมขึน ได้แก่ กัมพูชา (เพิมขึนร้อยละ 

100) พม่า (เพิมขึนร้อยละ 90) ฟิลิปปินส์ (เพิมขึนร้อยละ 15.5) เวยีดนาม (เพิมขึนร้อยละ 12.5) ไทย (เพิมขึนร้อยละ 3.9) 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทนุในประเทศไทย 

สภาพฒัน์ฯ ระบวุ่า เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2556 ขยายตวัร้อยละ 5.3 ซึงชะลอตวัจากร้อยละ 19.1 ในไตรมาส 4 ปี 

2555 การขยายตวัด้านการผลิต มีปัจจัยสนับสนุนจากสาขาการโรงแรมและภตัตาคาร ซึงพบว่า มีจํานวนนักท่องเทียวต่างชาติ

เพิมขึนสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ และการก่อสร้างของโครงการภาครัฐและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนทียังมีการขยายตวั

อย่างตอ่เนือง ในขณะทีการผลิตภาคอตุสาหกรรมขยายตวัจากฐานทีตํา ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายของ

ภาคครัวเรือนตามแรงสนับสนุนจากมาตรการคนืภาษีรถยนต์คนัแรก การลงทุนภาครัฐทีขยายตวัในเกณฑ์สูงและการขยายตัว

ของการลงทนุภาคเอกชน อย่างไรก็ดี การส่งออกขยายตวัช้ากว่าการคาดการณ์ เนืองจากได้รับผลกระทบจากความล่าช้าใน

การฟืนตวัของเศรษฐกิจโลก 

 

สําหรับการลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศสุทธิในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2556 จากข้อมลูเบืองต้นของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2556 มีมลูค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิรวม 20,668.22 ล้านบาท ซึงสาขา

อตุสาหกรรมเป็นสาขาทีมีการลงทุนมากทีสุด มีเงินลงทุนจํานวน 25,140.43 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมการ

ผลิตยางและ พลาสติกมากทีสุด มีมูลค่าลงทุนสุทธิ 13,196.56 ล้านบาท รองลงมาคือการผลิตคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 

และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ การผลิตเครืองจักรและเครืองมือ และการผลิตเคมีภัณฑ์ ซึงมีมูลค่าลงทุนสุทธิจํานวน 3,876.80 

ล้านบาท 1,811.68 ล้านบาท และ 1,566.11 ล้านบาท ตามลําดบั อย่างไรก็ดี มูลค่าการลงทุนรวมของสาขาอุตสาหกรรม

ในช่วง 2 เดอืนแรกของปี 2556 พบวา่ ลดลงร้อยละ 12.49 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สําหรับประเทศทีเข้ามาลงทุน

สุทธิในประเทศไทยมากทีสุดในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2556 ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ซึงมีเงินลงทุนสุทธิ 12,513.87 ล้านบาท 

รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ โดยมีมลูค่าเงินลงทนุสุทธิ 5,905.49 ล้านบาท และ 5,129.56 ล้านบาท ตามลําดบั  

 

ด้านการลงทุนทีได้รับอนมุติัการส่งเสริมการลงทุนจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) พบว่าในช่วงไตรมาส 

1 ของปี 2556 การลงทุนทีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีจํานวนทังสิน 580 โครงการ คิดเป็นมลูค่าเงินลงทุน

ทังสิน 271,300 ล้านบาท ซึงเพิมขึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี โดยการลงทุนทีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 

ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2556 ประกอบด้วย โครงการทีลงทุนจากต่างประเทศร้อยละ 100 จํานวน 242 โครงการ คิดเป็นเงิน

ลงทนุ 86,300 ล้านบาท โครงการร่วมทนุระหว่างไทยและต่างประเทศจํานวน 139 โครงการ เป็นเงินลงทุน 118,600 ล้านบาท 

และโครงการทีลงทนุจากไทยร้อยละ 100 จํานวน 199 โครงการ เป็นเงินลงทุน 66,300 ล้านบาท สําหรับประเภทกิจการทีได้รับ

การอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนมากทีสุด คือ หมวดบริการและสาธารณูปโภคมีเงินลงทุน 80,100 ล้านบาท รองลงมาคือ 

หมวดผลิตภณัฑ์โลหะ เครืองจกัรและอปุกรณ์ขนส่งมีเงินลงทุน 67,800 ล้านบาท และหมวดเคมีภัณฑ์ กระดาษและพลาสติกมี

เงินลงทุน 42,300 ล้านบาท 

 

แนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทนุปี 2556 

สภาพฒัน์ฯ คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2556 จะมีอัตราขยายตวัร้อยละ 3.6 เทียบกับร้อยละ 3.2 ในปี 2555 โดย

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 2 ของปี 2556 มีแนวโน้มฟืนตัวอย่างช้าๆ เนืองจากการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังมีแรง

ต้านจากการปรับลดรายจ่ายภาครัฐ ขณะทีภาคเศรษฐกิจจริงของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปยังไม่มีสัญญาณการปรับตวัดีขึน

อย่างชดัเจน และการขยายตวัของเศรษฐกิจจีนยงัมีข้อจํากดัจากการหดตวัของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป รวมทังการ

อ่อนตวัของค่าเงินเยนและดอลล่าร์สหรัฐ สําหรับเศรษฐกิจไทยปี 2556 แม้วา่การขยายตวัในช่วงทีเหลือของปี 2556 มีข้อจํากัด

จากความล่าช้าในการฟืนตวัของเศรษฐกิจโลก และการแข็งค่าของเงินบาท แต่ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการ
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ลงทนุภาคเอกชนและภาครัฐ สภาพฒัน์ฯ คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยปี 2556 มีแนวโน้มขยายตวัในช่วงร้อยละ 4.2 – 5.2 เทียบ

กบัการขยายตวัร้อยละ 6.5  
 

ตารางท ี7 ประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปี 2556 

 ปี 2554 ปี 2555 ประมาณการปี 2556 ณ 20 พ.ค. 56 

การขยายตวัของเศรษฐกิจโลก (%)  3.8  3.2  3.6  

สหรัฐอเมริกา  1.8  2.2  2.2  

สหภาพยโุรป 1.4  -0.4  -0.2  

ญีปุ่ น  -0.7  1.9  1.6  

จีน  9.2  7.8  8.0  

ปริมาณการค้าโลก (%)  5.8  2.8  4.1  

อตัราการขยายตวัของ GDP ของไทย(ณ ราคาคงที, %) 0.1  6.5  4.2-5.2 

การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที, %)  3.3  13.2  7.9 

การบริโภครวม (ณ ราคาคงที, %)  1.3  6.8  3.2 

ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)  9.5  3.1  7.1 

มลูคา่การส่งออกสินค้า (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.)  219.1  226.2  243.2 

ปริมาณการนําเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)  13.7  6.2  6.9 

มลูคา่การนําเข้าสินค้า (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.)  202.1  217.8  234.3 
 ทีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 

อปุสงค์และอุปทานพืนทีบริการด้านอุตสาหกรรม โรงงาน และคลงัสินค้า 

ข้อมลูจากแผนกวิจยั บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั และการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบวา่ จํานวน

อปุทานรวมของพืนทีบริการด้านอุตสาหกรรมในไตรมาส 4 ปี 2555 อยู่ที 125,325 ไร่ โดยเพิมขึนจากปีก่อนประมาณร้อยละ 

2.07 หรือประมาณ 5,288 ไร่ โดยในช่วงปี 2554 – 2555  แม้ตลาดพืนทีบริการด้านอุตสาหกรรมจะมีความผันผวนเนืองจาก

ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในปี 2554 แต่ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2555 มีแนวโน้มทีดีเนืองมาจากการเพิมขึนของการลงทุน

โดยตรงระหว่างประเทศ สําหรับอุปทานรวมของพืนทีโรงงานทีพร้อมใช้ในปี 2555 พบว่า เพิมขึนจากปีก่อนประมาณร้อยละ 

17.82 มาอยู่ที 2,654,537 ตร.ม. โดยอัตราเฉลียการเช่าโรงงานในช่วงไตรมาส 4 ปี 2555 อยู่ทีร้อยละ 89.76 โดยเพิมขึนจาก

ร้อยละ 88.99 ในไตรมาสก่อน เนืองจากการเพิมขึนของสินค้าใหม่ๆ ในตลาด 

 

แผนภาพท ี1 อุปสงค์และอุปทานของพนืทีบริการด้านอุตสาหกรรม ปี 2553 - 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท ี2 อุปสงค์และอุปทานของพนืทีโรงงานปี 2554 - 2555 

Rai 
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ทังนี ทีดินอุตสาหกรรมในประเทศไทย มีราคาตังแต่ 1 ล้านบาทต่อไร่ (หรือประมาณ 625 บาทต่อตารางเมตร) จนถึงราคา

ประมาณ 16 ล้านบาทต่อไร่ (หรือประมาณ 10,000 บาทต่อตารางเมตร) ซึงในปี 2555 ราคาทีดินอุตสาหกรรมเพิมขึน

ประมาณร้อยละ 5 โดยพืนทีอุตสาหกรรมทีไม่ประสบปัญหาอุทกภัยในปี 2554 จะมีราคาเพิมขึนมากกว่า เช่น พืนทีในเขต

อตุสาหกรรมอสีเทิร์นซีบอร์ด ซึงเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออก พบว่า ราคาเพิมขึนประมาณร้อยละ 6.34 – 6.43 พืนทีเขต

สวุรรณภมิู – บางปะกง ราคาเพิมขึนประมาณร้อยละ 6.16  

 

ศนูย์วิจยักสิกรไทยคาดการณ์วา่ ในปี 2555 ธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้ามีมูลค่าตลาดประมาณ 9,600 ล้านบาท เติบโตร้อย

ละ 12.5 เมือเทียบกับมลูคา่ตลาดทีระดบัประมาณ 8,300 ล้านบาทในปี 2554 และในอนาคต ธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้ามี

แนวโน้มการเตบิโตจากปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน เช่น 

 การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซงึจะทําให้ความต้องการสินค้าและการขนส่งไปยังประเทศเพือน

บ้านมีแนวโน้มขยายตวัสูงขึน ทําให้อุตสาหกรรมมีการปรับตวัเพิมฐานการผลิต ส่งผลให้ความต้องการคลังสินค้า

สงูขึน  

 การวางแผนป้องกันความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย โดยย้ายคลังสินค้าไปอยู่ในบริเวณทีปลอดภัยจากนําท่วม 

โดยเฉพาะภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึงเป็นพืนทียุทธศาสตร์ตอ่การลดต้นทุนโลจิสติกส์ เนืองจาก

สะดวกตอ่การขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบังทีจะมีการขยายและก่อสร้างรถไฟทางคู ่

 แนวโน้มการเติบโตของความเป็นเมือง (Urbanization) ส่งผลให้ความต้องการสินค้าและบริการในภูมิภาคต่างๆ 

เตบิโตขึน ทงัในเขตตวัเมืองและหวัเมืองสําคญัตา่งๆ ในแตล่ะภมิูภาค ทําให้มีความต้องการจัดตงัศนูย์กระจายสินค้า

ในบริเวณทีสําคญัตอ่การคมนาคมในแต่ละภูมิภาคเพิมขึน  

Sq.m. 

ทีมา : แผนกวจิัย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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ส่วนท ี2   การขออนุมัตจิาํหน่ายไปซงึสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมยีม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ 

 

2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย อันได้แก่ ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเซีย มีความประสงค์จะจําหน่ายสินทรัพย์ของ

กิจการ รวมจํานวน 6 รายการ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF โดยมีราคาขายตําสุดไม่น้อยกว่า 4,400.00 ล้านบาท (รวม

ภาษีมลูคา่เพิม) อย่างไรก็ด ีอ้างอิงจากมตทีิประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ครังที 1/2556 ซึงมีมติอนุมัติการ

ลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในราคารวมทังสินไม่เกิน 4,700.00 ล้านบาท ซึงเป็นมูลค่าไม่เกิน

ร้อยละ 110 .00 ของราคาประเมินตาํสุดทีได้จากรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระ ดงันัน ช่วงราคา

ในการเข้าทํารายการครังนีจึงเท่ากับ 4,400.00 – 4,700.00 ล้านบาท ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงทําการวิเคราะห์ความ

สมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการโดยอ้างอิงจากช่วงราคาดังกล่าว โดยสินทรัพย์ทีจะจําหน่ายแก่กองทุนรวม WHAPF 

ประกอบด้วย 

 สิทธิการเช่าช่วงทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้าของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบาง

นา-ตราด ก.ม. 19)  

 กรรมสิทธิ ในทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลงัสินค้า/โรงงาน ของโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2  

 กรรมสิทธิ ในทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลงัสินค้าของโครงการ Ducati Phase 2  

 กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้าของโครงการ DKSH 3M Phase 2  

 กรรมสิทธิ ในทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลงัสินค้าของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบรีุ) 

 กรรมสิทธิ ในระบบปรับอากาศของโครงการ Healthcare  

ทงันี ภายหลังการเข้าทํารายการ กองทนุรวม WHA มีความประสงค์จะแตง่ตงับริษัทฯ ให้เป็นผู้ บริหารสินทรัพย์ทังหมดทีเข้าทํา

รายการในครังนีต่อไป โดยมีกําหนดเวลา 30 ปี และบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนการบริหารสินทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

5.00 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม WHAPF  

 

2.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 

 

การขายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF ดงักล่าว ถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ตามประกาศ

ได้มาและจําหน่ายไป ซงึเมือคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิงตอบแทน มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 

60.98 – ร้อยละ 65.13 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สําหรับไตรมาส 1/2556 สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2556  จัดเป็นรายการประเภทที 1 ตามประกาศได้มาและจําหน่ายไป (ขนาด

ของรายการสงูกว่าร้อยละ 50.00) ดงันนั บริษัทฯ มีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศเกียวกับการทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และบริษัทฯ ต้องขออนุมตักิารเข้าทํารายการดงักล่าวจากทีประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ตํากว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย  
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2.1.2 คู่สัญญา เงือนไขสําคัญของสัญญา และข้อมลูสินทรัพย์ในการเข้าทํารายการ 
 

 คู่สัญญาและสรุปเงือนไขสําคัญของการขายสินทรัพย์ให้กองทุน WHAPF  

คูส่ัญญา :  กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์

เฮ้าส์ ฟันด์ ในฐานะผู้ ซือ และ 

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) บริษัท ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 

จํากดั และบริษัท แวร์เฮาส์ เอเซยี อะไลแอนซ์ จํากดั ในฐานะผู้ขาย 

ลกัษณะ

ความสมัพันธ์ 

ระหว่างกัน         

:  บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม WHAPF ร้อยละ 15.00 ของหน่วยลงทุน

ทงัหมดของกองทุนรวม WHAPF (ข้อมลู ณ 24 มิถุนายน 2556) และได้รับการแต่งตงัให้

เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม  WHAPF 

 ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเซีย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือ

หุ้นแตล่ะกิจการในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมดของกิจการ 

ทรัพย์สินทีจะซือ

จะขาย 

: 1) สิทธิการเช่าช่วงทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้าของโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) ตงัอยู่ทีหมู่ที 1 ตําบลบางโฉลง อําเภอ

บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ซงึเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ  

2) กรรมสิทธิ ในทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้า/โรงงาน ของโครงการ DSG Phase 

1 และ Phase 2 ตงัอยู่ทีเขตประกอบการเหมราชสระบุรี เลขที 85 หมู่ที 5 ตําบลหนอง

ปลาหมอ อําเภอหนองแค จังหวดัสระบรีุ ซึงเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

3) กรรมสิทธิ ในทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลงัสินค้าของโครงการ Ducati Phase 2 ตงัอยู่

ทีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ซึงเป็น

สินทรัพย์ของบริษัทฯ 

4) กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้า รวมถึงอาคารอืนๆ ทีเกียวข้องของโครงการ DKSH 3M 

Phase 2 ตงัอยู่ทีเลขที 167 ถนนบางนา-ตราด ตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อําเภอบางเสาธง 

(บางพลี) จงัหวดัสมทุรปราการ ซึงเป็นสินทรัพย์ของดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 

5) กรรมสิทธิ ในทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้าของโครงการ WHA Mega Logistics 

Center (พานทอง ชลบรีุ) ตงัอยู่ทีหมู่ที 10 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

ซงึเป็นสินทรัพย์ของดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 

6) กรรมสิทธิ ในระบบปรับอากาศ ซึงติดตังในอาคารศูนย์กระจายสินค้าของโครงการ 

Healthcare ตังอยู่ทีเลขที 88/5 – 6 หมู่ที 11 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัด

สมทุรปราการ ซงึเป็นสินทรัพย์ของแวร์เฮาส์ เอเซยี 

ทังนี ในการขายสินทรัพย์ดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะโอนสิทธิ

การเช่าช่วงทีดนิ และ/หรือกรรมสิทธิ ทีดิน และ/หรือกรรมสิทธิ อาคารคลังสินค้า โรงงานและ

สํานักงานทีตังอยู่บนทีดินนัน และ/หรือกรรมสิทธิ ทรัพย์สินอืนๆ อันเป็นส่วนควบทีดินหรือ

อาคาร เครืองมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้อง เกียวเนือง และจําเป็นต่อ

การใช้ประโยชน์ของทีดินและอาคารคลังสินค้า โรงงานและสํานักงาน ให้แก่กองทุนรวม 

WHAPF รวมทัง จะโอนสญัญาเช่าและสญัญาบริการทีเกียวเนืองกับทรัพย์สินทีขายดงักล่าว
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ให้แก่กองทนุรวม WHAPF ไปพร้อมกัน  

ราคาซอืขาย  : ราคาขายตาํสดุไม่น้อยกว่า 4,400.00 ล้านบาท (รวมภาษีมลูคา่เพิม)*  

 

อย่างไรก็ดี ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 6/ 2556 เมือวันที 17 กรกฎาคม 2556 มีมติ

เสนอให้กรรมการผู้ จัดการ หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้ จัดการ มีอํานาจ

พิจารณาปรับเพิมราคาขายตาํสดุข้างต้นได้เพือให้ได้ราคาขายสุดท้ายทีจะขายให้แก่กองทุน

รวม WHAPF โดยพิจารณาจากผลการสํารวจปริมาณความต้องการซือหน่วยลงทุนของนัก

ลงทุนสถาบันในการเพิมทุนครังที 3 ของกองทุนรวม WHAPF (Book Building) สภาพ

ทรัพย์สินทีขายในเวลานนัๆ และผลการเจรจาตอ่รองกบักองทนุรวม WHAPF  

เงือนไขสําคญั 

 

:  กองทุนรวม WHAPF จะชําระค่าสินทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็น

เงินสดทังจํานวนในคราวเดียว ณ วนัทีบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้โอนสิทธิ

การเช่าช่วงทีดนิ และ/หรือกรรมสิทธิ ทีดิน และ/หรือกรรมสิทธิ อาคารคลังสินค้า โรงงาน

และสํานกังานทีตงัอยู่บนทีดนินนัและ/หรือกรรมสิทธิ ทรัพย์สินอืน  ๆอนัเป็นส่วนควบทีดิน

หรืออาคาร เครืองมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้อง เกียวเนือง และ

จําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของทีดิน และอาคารคลังสินค้า โรงงาน และสํานักงานของ

สินทรัพย์ดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF  ซึงกรณีทีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการขาย

สินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม WHAPF บริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการโอนสินทรัพย์และ

ได้รับการชําระราคาคา่สินทรัพย์จากกองทนุรวม WHAPF ประมาณไตรมาส 4/2556 

 กองทุนรวม WHAPF ประสงค์จะแต่งตงับริษัทฯ ให้เป็นผู้ บริหารสินทรัพย์ทังหมดทีเข้าทํา

รายการในครังนี มีกําหนดเวลา 30 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนการบริหารสินทรัพย์ในอัตราไม่

เกินร้อยละ 5.00 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม WHAPF 

เงือนไขบงัคบัก่อน 

 

: 1) ทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 

และแวร์เฮาส์ เอเซีย มีมติอนุมัติการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ดงักล่าวให้แก่กองทุนรวม 

WHAPF ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย 

2) บริษัทฯ ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเซีย ได้ดําเนินการใดๆ เพือให้สินทรัพย์

ทีจะจําหน่ายไปให้แก่กองทุนรวม WHAPF ดงักล่าวพร้อมสําหรับการลงทุนโดยกองทุนรวม 

WHAPF ซงึรวมถึงการปลดจํานองทีดนิและสิงปลูกสร้างทีติดจํานองเป็นประกันกับธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และปลดการนํา

สิทธิการเช่าไปเป็นประกนักับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นต้น 

3) กองทุนรวม WHAPF ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงาน

ราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ ในการเพิมเงินทุนและการขอแก้ไขเพิมเติมโครงการ

จดัการลงทนุของกองทุนรวม WHAPF ในประเดน็ทีเกียวข้องกับการเพิมเงินทุน 

หมายเหต ุ*ทีประชมุผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุ WHAPF เมือวนัที 9 กรกฎาคม 2556 อนุมติัให้กองทนุรวม WHAPF ลงทุน
ในทรัพย์สนิของบริษัทฯ โดยมีมลูค่าสงูสดุทีจะลงทุนจํานวนรวม 4,700.00 ล้านบาท 

ทีมา :  หนังสือเชิญประชมุผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวม WHAPF ครังที 1/2556 และสารสนเทศรายการได้มาและจําหน่าย
ไปซงึสนิทรัพย์ของ WHA 
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 มลูค่าสินทรัพย์ทีได้มาและจาํหน่าย มลูค่าสิงตอบแทน และเกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมลูค่าสิงตอบแทน   

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้รับชําระเงินคา่สินทรัพย์จากกองทุนรวม WHAPF เป็นจํานวนตําสุดไม่น้อยกว่า 4,400.00 

ล้านบาท และสูงสดุรวมไม่เกิน 4,700.00 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) ทังนี เกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทน

ของการเข้าทํารายการดงักล่าว เป็นราคาทีไม่สงูกวา่ราคาทีได้จากรายงานประเมินมลูค่าสินทรัพย์ตําสุดซึงจัดทําโดยผู้

ประเมินราคาอิสระ เกินร้อยละ 10.00 ซงึการคํานวณราคาดงักล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.ทีใช้กับ

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ในการซือทรัพย์สิน 

 

ราคาประเมินสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย ได้แก่ 1) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) 

จํากัด (“ไนท์แฟรงค์”) และ 2) บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด (“BKKPA”) ด้วยวิธีคิดจากรายได้ (Income 

Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และมูลค่าตําสุด/สูงสุดทีกองทุนรวม WHA จะ

ลงทนุในสินทรัพย์ มีรายละเอียดดงันี 

 
สินทรัพย์ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ราคาประเมินด้วยวิธีพจิารณารายได้ 
แบบคิดลดกระแสเงินสด* มลูค่าตําสุด/สูงสุดที

กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับ
จากการขาย** 

บจก.ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์  

(ประเทศไทย) 

บจก.กรุงเทพ
ประเมนิราคา 

1. โครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) 

1,124.00 1,127.00 1,142.00  – 1,220.00 

2. โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 1,333.00 1,336.00 1,372.00  – 1,466.00 

3. โครงการ Ducati Phase 2 504.00 545.00 519.00  – 554.00 

4. โครงการ DKSH 3M Phase 2 174.00 171.00 176.00 – 188.00 

5. โครงการ WHA Mega Logistics Center 

(พานทอง ชลบรีุ) 

1,114.00 1,182.00 1,147.00 – 1,225.00 

6. ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 50.00 43.00 44.00 – 47.00 

 รวม 4,299.00 4,404.00 4,400.00  –  4,700.00 

หมายเหต ุ *  ราคาประเมินดงักล่าวเป็นมลูค่าทรัพย์สินทีประเมินได้หากก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่คิดต้นทนุค่าก่อสร้างคงเหลอื ซงึ
รายงานการประเมินดังกลา่วจดัทําขึนลว่งหน้าก่อนการเข้าลงทนุของกองทนุรวม WHAPF ทงันี กองทนุรวม WHAPF 
จะดําเนินการจดัให้มีการประเมินมูลค่าโครงการข้างต้นอีกครังเมือก่อสร้างแล้วเสร็จ 

         **  มลูค่าไม่เกินร้อยละ 110  ของราคาประเมินตําสดุทีได้จากรายงานการประเมินมลูค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ 
ทีมา : หนังสือเชิญประชมุผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวม WHAPF ครังที 1/2556 และสารสนเทศรายการได้มาและจําหนา่ยไปซงึ

สนิทรัพย์ของ WHA 
 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้กรรมการผู้ จัดการ หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากกรรมการ

ผู้ จัดการมีอํานาจเกียวกบัการขายทรัพย์สินให้กองทนุรวม WHAPF ดงัตอ่ไปน ี

1) เจรจาตอ่รองกบักองทนุรวม WHAPF กําหนดรูปแบบการขายทรัพย์สิน และกําหนดรายละเอียดและเงือนไขอืนๆ 

ในการขายทรัพย์สินแก่กองทนุรวม WHAPF และในการทําสัญญากับกองทนุรวม WHAPF 

2) พิจารณาปรับเพิมราคาขายตําสุดข้างต้นได้เพือให้ได้ราคาขายสุดท้ายทีจะขายให้แก่กองทุนรวม WHAPF โดย

พิจารณาจากผลการสํารวจปริมาณความต้องการซอืหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบันในการเพิมทุนครังที 3 ของ
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กองทุนรวม WHAPF (Book Building) และสภาพทรัพย์สินทีขายในเวลานัน รวมทัง ผลการเจรจาต่อรองกับ

กองทนุรวม WHAPF 

3) พิจารณาขายหรือไม่ขายทรัพย์สินบางรายการ หากเห็นว่าเงือนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกับกองทุนรวม 

WHAPF แสดงให้เห็นว่าการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวม WHAPF ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ 

และ/หรือผู้ ถือหุ้น หรืออาจก่อภาระผกูพนัให้แก่บริษัทฯ เกินสมควร 

4) จดัทํา ลงนาม ส่งมอบและ/หรือแก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนัในการขายทรัพย์สินให้แก่กองทนุรวม WHAPF 

5) เจรจา กําหนดเงือนไขและรายละเอียด จัดทํา ลงนาม และส่งมอบ สัญญาแต่งตังผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ฉบับ

ใหม่หรือแก้ไขเพิมเติมสญัญาแต่งตังผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ฉบับเดิม เพือเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สําหรับ

ทรัพย์สินทีขายให้แก่กองทนุรวม WHAPF 

6) อนุมตัเิรืองใดๆ ทีจําเป็นหรือเกียวข้องกบัการปฏิบตัหิน้าทีหรือการดาํเนินการต่างๆ รวมทัง การเข้าทําสัญญาหรือ

เอกสารทีเกียวข้องใดๆ เพือให้การขายทรัพย์สินให้แก่กองทนุรวม WHAPF ดงักล่าวข้างต้นสําเร็จลุล่วง 

ทังนี ราคาขายตําสุดข้างต้นและอํานาจของกรรมการผู้ จัดการหรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้ จัดการ

ข้างต้นจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น 

 

 ข้อมลูสินทรัพย์ 
 

 ข้อมูลสินทรัพย์ทีบริษัทฯ ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเชีย จะจําหน่ายให้แก่กองทุนรวม WHAPF มี

รายละเอียดดงัน ี

 

ก) สิทธิการเช่าช่วงทีดินและกรรมสิทธิในอาคารคลังสินค้าของโครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19)  

ทีตงัสินทรัพย์ : หมู่ที 11 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (รายละเอียดแผนทีตัง

โครงการ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบับนี) 

รายละเอียด

สินทรัพย์ 

: 1) สทิธิเช่าช่วงของทีดินบางสว่น รวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที 689 เลขที 694 และเลขที 6415) 

เนือทรีวมประมาณ 71-0-5.5 ไร่  ตงัอยู่ทีหมู่ที 11 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัด

สมทุรปราการ โดยสทิธิการเช่าช่วงทีดินดงักลา่วจะครบกําหนดระยะเวลาการเช่าวันที 23 

พฤศจิกายน 2584 คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 28 ปี 

หมายเหตุ บริษัทฯ เป็นผู้ มีสิทธิในการเช่าช่วงทีดิน ซึงเป็นทีตังของอาคารคลังสินค้าและ

โรงงาน รวม 3 โฉนด ตามสัญญาเช่าช่วงกับบริษัท ชด แอนด์ จําปีส์ แกรนด์ไชลด์ จํากัด 

ดงัต่อไปนี 

(ก) สัญญาเช่าช่วงทีดินโฉนดเลขที 689 ฉบับลงวันที 24 พฤศจิกายน 2554 และ 1 

สิงหาคม 2555 

(ข) สัญญาเช่าช่วงทีดินโฉนดเลขที 694 ฉบับลงวันที 24 พฤศจิกายน 2554 และ 1 

สิงหาคม 2555 

(ค) สัญญาเช่าช่วงทีดินโฉนดเลขที 6415 ฉบับลงวันที 14 กุมภาพันธ์ 2555 และ 1 

สิงหาคม 2555 

2)   กรรมสทิธิ ในอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงาน จํานวน 12 หลงั (แบ่งออกเป็นอาคาร 

A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, และ N ไม่รวมอาคาร C และ M) ลานจอดรถบรรทุก 1 

ลาน และสิงปลกูสร้างต่างๆ ทีเกียวข้อง รวมพืนทีประมาณ 57,399.39 ตารางเมตร 
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รายละเอียดดงัน ี

 อาคาร A : บริษัท ชาแนล (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผู้ เช่าช่วงทีดินบางส่วน 

และอาคารคลังสินค้า ตามสัญญาฉบับลงวันที 24 เมษายน 2555 พืนทีเช่า 

1,740.00 ตร.ม. กําหนดระยะเวลาเช่า 31 สิงหาคม 2555 ถึง 30 สิงหาคม 2565 

 อาคาร B: บริษัท เคอรี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผู้ เช่าคลังสินค้า 

1 หลัง ตามสัญญาฉบับลงวันที 3 กันยายน 2555 พืนทีเช่า 3,769.28 ตร.ม.

กําหนดระยะเวลาเช่า 1 ตลุาคม 2555 ถึง 30 กนัยายน 2558 

 อาคาร D : บริษัท ลอร์ด (ประทศไทย) จํากดั ในฐานะผู้ เช่าช่วงทีดินบางส่วนและ

อาคารโรงงาน 1 หลัง ตามสัญญาฉบับลงวนัที 13 กุมภาพันธ์ 2555 (แก้ไข 8 

สิงหาคม  2555) พืนทีเช่า 1,627.40 ตร.ม.กําหนดระยะเวลาเช่า 1 สิงหาคม 

2555 ถึง 31 ก.ค. 2565 

 อาคาร E, F และ J: บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผู้ เช่า

อาคารคลังสินค้า 3 หลัง ตามสัญญาฉบับลงวนัที 1 กันยายน 2555 (แก้ไข 13 

กมุภาพันธ์ 2556) พืนทีเช่า 14,635.90 ตร.ม.มีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 กันยายน 

2555 ถึง 30 กันยายน 2556 (ทังนี ผู้ เช่าตกลงจะทําสัญญาเช่าต่อไปเป็น

ระยะเวลา 3 ปี 11 เดอืน หรือดาํเนินการให้บริษัทร่วมค้าระหว่างผู้ เช่าและบุคคล

ทีสามเข้าทําสัญญาเช่ากับผู้ ให้เช่าแทน มิฉะนัน ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้เช่าริบเงิน

มดัจําทงัหมด) 

 อาคาร G, H และ K: บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จํากัด ในฐานะผู้ เช่า

อาคารคลงัสินค้า 3 หลัง ตามสัญญาฉบับลงวนัที 19 กรกฎาคม 2555 (แก้ไข 1 

สิงหาคม 2555) พืนทีเช่า 13,454.91 ตร.ม. กําหนดระยะเวลาเช่า 1 ตลุาคม 

2555 ถึง 30 กนัยายน 2561 

 อาคาร I : บริษัท คห์ูเน่ พลสั นาเกิล จํากัด ในฐานะผู้ เช่าอาคารคลังสินค้า 1 หลัง 

ตามสัญญาฉบับลงวนัที 18 พฤษภาคม  2555 พืนทีเช่า4,957.90 ตร.ม.กําหนด

ระยะเวลาเช่า 1 ตลุาคม 2555 ถึง 30 กนัยายน 2558 

 อาคาร L : บริษัท เอพีแอล โลจิสติกส์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผู้ เช่า

อาคารคลังสินค้า 1 หลัง ตามสัญญาฉบับลงวนัที 11 ธันวาคม 2555 พืนทีเช่า 

4,619.00 ตร.ม.กําหนดระยะเวลาเช่า 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2558 

 อาคาร N : บริษัท ลินฟอกซ์ เอ็ม โลจิสติกส์ จํากัด ในฐานะผู้ เช่าทีดินบางส่วน 

อาคารคลงัสินค้า 1 หลังและลานจอดรถบรรทุก 1 ลาน ตามสัญญาฉบับลงวนัที 

10 ตลุาคม 2555 พืนทีเช่า 12,595.00 ตร.ม.กําหนดระยะเวลาเช่า 1 พฤษภาคม 

2556 ถึง 30 เมษายน 2566  

3)  กรรมสิทธิ ในสิงปลกูสร้างต่างๆ ทรัพย์สินอืนๆ อันเป็นส่วนควบของทีดินและอาคาร 

เครืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้อง เกียวเนือง และ

จําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของทีดินและอาคารคลงัสินค้าและโรงงานดังกล่าว ได้แก่ 

อาคารป้อมยาม 3 หลงั อาคารดบัเพลงิ ถนนภายในและลานคอนกรีต รัวและประตูรัว 

ป้ายโครงการ  

หมายเหต ุ -  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) สามารถเข้า

ออกได้จากถนนบางนา-ตราด ผา่นทีดินโฉนดเลขที 6296 ซึงจดทะเบียนภาระจํา

ยอมเป็นภารยทรัพย์ให้แก่ทีดินโฉนดเลขที 689, 694 และ 6415 ซึงกองทุนรวม 

WHAPF จะเข้าลงทนุ และผ่านบางสว่นของทีดินโฉนดทีดินเลขที 688, 689, 694 
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และ 6415 ซึงเจ้าของทีดินได้ทําสัญญาและจดทะเบียนให้ WHA เป็นผู้ รับ

ประโยชน์ในภาระติดพันในอสงัหาริมทรัพย์ เพือใช้ประโยชน์เป็นทางเดิน ทาง

รถยนต์ ทางระบายนํา ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณปูโภคอืนๆ ตลอดจนติดตงั

ป้ายชือบริษัท และป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยไม่มีค่าตอบแทน มี

กําหนด 30 ปี สนิสดุวนัที 23 พฤศจิกายน 2584 ก่อนทีกองทนุรวม WHAPF จะเข้า

ลงทนุแล้ว ทงันี ตามสญัญาก่อตงัภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งเจ้าของ

ทีดินและWHA เจ้าของทีดินตกลงให้ผู้ รับโอนสิทธิการเช่าช่วงทีดินจาก WHA 

สามารถเข้าเป็นผู้ รับประโยชน์แทน WHA ดังนัน หลังจากทีกองทุนรวม WHAPF 

เข้าลงทุน กองทุนรวม WHAPF จะรับโอนเป็นผู้ รับประโยชน์ในภาระติดพันใน

อสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าว โดย WHA จะดําเนินการให้เจ้าของทีดินจดทะเบียนภาระ

ติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์ดังกลา่วให้แก่กองทุนรวม WHAPF ต่อไป 

- กองทุนรวม WHAPF จะทําความตกลงให้สิทธิในการใช้ประโยชน์ทีดินโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) สําหรับส่วนทีเป็น

ทีตังของอาคารคลงัสินค้า จํานวน 2 หลงั (ได้แก่อาคาร C และ M ขนาดพืนทีเช่า

อาคารประมาณ 14,099.56 ตารางเมตร) ซึงกองทุนรวมไม่ได้เข้าลงทุน รวมถึง

ถนนส่วนกลาง และทางเข้าออกอาคารคลงัสินค้าดังกล่าวแก่บริษัทฯ ซึงเป็นผู้ มี

กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้าดังกล่าว โดยรวมถึงบริวารและผู้ เช่าอาคาร

คลังสินค้าดังกล่าวจากบริษัทฯ ทังนี บริษัทฯ จะให้สิทธิแก่กองทุนรวมในการ

ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) หากบริษัทฯ มีความประสงค์จะขายอาคาร

คลังสิ น ค้ าดัง กล่ าวใ ห้แ ก่บุคค ล ภายน อ ก  ห รือ นําอ าค ารคลัง สิน ค้าใ ห้

บคุคลภายนอกเช่าเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 10 ปี 

สถานะของ

สินทรัพย์ 

: ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2556 อาคารทัง 12 หลงัได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีผู้ เช่า

เข้าใช้ประโยชน์แล้ว 

ภาระผกูพนั : อาคารและสิงปลูกสร้างจํานองเป็นหลักประกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

เมือวนัที 14 ธันวาคม 2555 

 

รูปภาพท ี1 อาคารคลังสินค้าและสํานกังาน A และ D 
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รูปภาพที 2 อาคารคลังสินค้าและสํานกังาน B, E – L และ N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข) กรรมสิทธิในทดิีนและกรรมสิทธิในอาคารคลังสินค้า/โรงงานของโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2  

ทีตงัสินทรัพย์ : เขตประกอบการเหมราชสระบุรี เลขที 85 หมู่ที 5 ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค 

สระบุรี (รายละเอียดแผนทีตงัโครงการ ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบบันี) 

รายละเอียด

สินทรัพย์ 

: 1) กรรมสทิธิในทีดิน รวม 4 โฉนด (โฉนดเลขที 1111 เลขที 1113 เลขที 21772 และเลขที 

36396) เนือทีรวม 48-0- 26.5 ไร่ 

2) กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้าโครงการ DSG Phase 1 จํานวน 1 หลงั และอาคาร

คลงัสินค้า/โรงงาน โครงการ DSG Phase 2 จํานวน 1 หลงั รวมถึงอาคารต่างๆ ที

เกียวข้อง โดยมีขนาดพืนทีเช่าอาคารสินค้า  รวมประมาณ 55,372.40 ตร.ม. 

รายละเอียดดงัน ี

 โครงการ DSG Phase 1: บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) ในฐานะผู้ เช่าทีดินบางส่วน และอาคารคลังสินค้าโครงการ DSG 

Phase 1 ตามสัญญาเช่าฉบับลงวันที 20 ธันวาคม 2554 พืนทีเช่าประมาณ 

28,278.04 ตร.ม. กําหนดระยะเวลาเช่า 1 กนัยายน 2555 ถึง 31 สิงหาคม  2565  

 โครงการ DSG Phase 2: ปัจจบุนัอยู่ในระหวา่งการเจรจาและจัดทําสญัญาเช่า 

ระหว่างบริษัท กับ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) ซงึตามร่างสัญญาเช่า อายุการเช่ามีกําหนดระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 

2556 ถึง 31 ตลุาคม 2566 

3) กรรมสิทธิ ในสิงปลกูสร้างต่างๆ ทรัพย์สินอืนๆ อันเป็นส่วนควบของทีดินและอาคาร 

เครืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้อง เกียวเนือง และ

จําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของทีดินและอาคารคลงัสนิค้าและโรงงานดังกล่าว ได้แก่ รัว 

ถนนและลานจอดรถ ป้อมยาม  

หมายเหตุ  ตามสัญญาเช่าโครงการ DSG Phase 1 ระหว่าง WHA กับบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์

เนชนัแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กําหนดให้ผู้ เช่ามสีิทธิเลือกทีจะซือทรัพย์สิน

ทีเช่า โดยแจ้งข้อเสนอให้ผู้ ให้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้ โดยหลงัจากได้รับแจ้ง

ข้อเสนอ ผู้ ให้เช่าจะเปิดโอกาสให้บคุคลภายนอกซึงมใิช่บคุคลทีเป็นคู่แข่งหรือมีความ

เกียวข้องกับคู่แข่งของผู้ เช่าเสนอราคาซือทรัพย์สินด้วย ทังนี ราคาทีผู้ เช่าจะซือ

ทีมา  : รายงานประเมนิสนิทรพัย์ของไนท์แฟรงค์ ณ วนัที 25 เมษายน 
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ทรัพย์ สินจา กผู้ ใ ห้ เช่ า จะเ ป็นรา คาใ ดราค าหนึง ทีสูง กว่าระหว่ างรา คาทีมี

บคุคลภายนอกเสนอให้แก่ผู้ ให้เช่าหรือราคาตลาดโดยเฉลียทีประเมินโดยผู้ประเมิน

ราคาอสงัหาริมทรัพย์อิสระสองราย (แต่ละรายแต่งตงัโดยคู่สญัญาแต่ละฝ่าย) ทีได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ทงันี คาดว่าสญัญาเช่าโครงการ DSG Phase 2 

จะมีเงือนไขเช่นเดียวกันด้วย ทังนี เมือกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุนในโครงการ 

DSG Phase 1 และ Phase 2 แล้ว กองทุนรวม WHAPF จะเข้าผูกพันตามเงือนไข

ดงักล่าว  
สถานะของ

สินทรัพย์ 

: ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2556 โครงการ DSG Phase 1 ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและ

มีผู้ เช่าเข้าใช้ประโยชน์แล้ว ในขณะทีโครงการ DSG Phase 2 อยู่ในระหว่างก่อสร้าง โดยมี

ความคืบหน้าของการก่อสร้างประมาณร้อยละ 79.00 ซงึผู้บริหารของบริษัทฯ ชีแจงว่าตาม

แผนงานจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2556 ก่อนวันทีบริษัทฯ จะ

จําหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวให้กองทุนรวม WHAPF และบริษัทฯ เชือมันว่าการก่อสร้างจะ

แล้วเสร็จตามกําหนดการดงักลา่ว เนืองจากทีผ่านมาบริษัทผู้ รับเหมามีประวัติการส่งมอบ

งานได้ตรงกําหนดเวลา 

ภาระผกูพนั : ทีดินจํานองเป็นหลักประกันกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เมือวันที 31 มกราคม 

2555 

 

รูปภาพที 3 อาคารคลังสินค้าโครงการ DSG Phase 1 และโครงการ DSG Phase 2 ทอียู่ระหว่างก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

ค)  กรรมสิทธิในทดิีนและกรรมสิทธิในอาคารคลังสินค้าของโครงการ Ducati Phase 2  

ทีตงัสินทรัพย์ : นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิต ีตาํบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง ระยอง (รายละเอียดแผน

ทีตงัโครงการ ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบับนี) 

รายละเอียด

สินทรัพย์ 

: 1)  กรรมสทิธิ ในทีดิน รวม 2 โฉนด (โฉนดเลขทีเลขที 20261 และเลขที 22337) เนือทีรวม 

17-1-0.7 ไร่  

2)  กรรมสทิธิ ในอาคารโรงงาน จํานวน 1 หลงั และอาคารอืนๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ อาคาร

โรงอาหาร  ขนาดพืนทีเช่ารวมประมาณ 12,835 ตร.ม. โดยเมือวันที 15 เมษายน 

ทีมา : รายงานประเมนิสนิทรพัย์ของไนท์แฟรงค์ ณ วนัที 25 เมษายน 2556 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาและจําหน่ายไปซึงสนิทรพัย ์
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2556 บริษัท ดคูาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ได้เข้าทําสญัญาเช่าเป็นระยะเวลา

ประมาณ 10 ปี เริมวนัที 1 กมุภาพนัธ์ 2557 – 31 มกราคม 2567 

3)  กรรมสิทธิ ในสิงปลกูสร้างต่างๆ ทรัพย์สินอืนๆ อันเป็นส่วนควบของทีดินและอาคาร 

เครืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้อง เกียวเนือง และ

จําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของทีดินและอาคารคลงัสินค้าและโรงงานดังกล่าว ได้แก่ 

ป้อมยาม รัว ทีจอดรถ ถนนภายใน 
หมายเหต ุ- ในการเข้าลงทุนเพิมเติมของกองทุนรวม WHAPF ครังที 1 กองทุนรวม WHAPF ได้

ตกลงจดทะเบียนภาระจํายอมให้แก่ WHA ในการใช้พืนทีบางส่วนซึงเป็นทีตังของ
โครงการ Ducati Phase 1 เพือใช้เป็นทางผ่านเข้าออกและเพือการติดตัง
สาธารณปูโภคอืนๆ สําหรับทีดินซึงเป็นทีตงัของโครงการ Ducati Phase 2 ทีกองทุน
รวม WHAPF จะเข้าลงทนุในครังนี โดยมคี่าตอบแทนเป็นจํานวน 30,000 บาทต่อปี 
ตลอดระยะเวลาทีให้ภาระจํายอม ดังนัน เมือกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุนใน
โครงการ Ducati Phase 2 แล้ว จะทําให้ทีดินทังสองโฉนดดังกล่าวตกเป็นของ
กองทนุรวม WHAPF ดงันนั WHA จะไมต้่องชําระค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กองทุน
รวม WHAPF อีกต่อไป 

สถานะของ

สินทรัพย์ 

: ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2556 โครงการ Ducati Phase 2 อยู่ในระหว่างก่อสร้าง โดยมีความ

คืบหน้าของการก่อสร้างประมาณร้อยละ 21.00  ซึงผู้บริหารของบริษัทฯ ชีแจงว่าตาม

แผนงานจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2556 ก่อนวันทีบริษัทฯ 

จะจําหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวให้กองทุนรวม WHAPF และบริษัทฯ เชือมันว่าการก่อสร้าง

จะแล้วเสร็จตามกําหนดการดังกล่าว เนืองจากทีผ่านมาบริษัทผู้ รับเหมามีประวัติการส่ง

มอบงานได้ตรงกําหนดเวลา 
เงือนไข

เพิมเติม 

: ในเวลาทีบริษัทฯ ขายทรัพย์สินในโครงการ Ducati Phase 2 ให้แก่กองทุนรวม หากยังไม่

เริมต้นระยะเวลาการเช่า บริษัทฯ จะชําระค่าเช่าและค่าบริการให้แก่กองทุนรวมสําหรับ

ระยะเวลาตัง้แต่วันทีโอนกรรมสิทธิ ในทีดินและอาคารให้แก่กองทุนรวมจนถึงวนัท ี 31 

มกราคม 2557 ในอตัราคา่เช่าเดอืนละ 2,618,340 บาท 

 

รูปภาพที 4 โครงการ Ducati Phase 2 ทอียู่ระหว่างก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 
 

ง) กรรมสิทธิในอาคารคลังสินค้าของโครงการ DKSH 3M Phase 2  

ทีตงัสินทรัพย์ : เลขที  167 ถนนบางนา -ตราด ตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อําเภอบางเสาธง (บางพลี ) 

สมทุรปราการ (รายละเอียดแผนทีตงัโครงการ ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ของรายงานฉบับนี) 

รายละเอียด

สินทรัพย์ 

: 1)  กรรมสิทธิ ในอาคารโรงงานจํานวน 1 หลัง ซึงตังอยู่บนทีดิน โฉนดเลขที 33044 

(บางสว่น) โดยมีขนาดพืนทีเช่าอาคารคลงัสินค้ารวม 9,195 ตร.ม. ทังนี ดับบลิวเอชเอ 

อะไลแอนซ์ได้ทําสญัญาเช่าคลงัสนิค้ากบับริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด โดยมี

ทีมา : รายงานประเมนิสนิทรพัย์ของไนท์แฟรงค์ ณ วนัที 25 เมษายน 2556 
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ระยะเวลาเช่า 5 ปี 1 เดือน 26 วัน เริมต้น 1 สิงหาคม 2556 – 26 ตุลาคม 2566 และ

หลงัจากนนั จะต่ออายอุตัโนมติัอีก 5 ปี 

2)  กรรมสิทธิ ในสิงปลกูสร้างต่างๆ ทรัพย์สินอืนๆ อันเป็นส่วนควบของทีดินและอาคาร 

เครืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้อง เกียวเนือง และ

จําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารโรงงานดงักลา่ว ได้แก่ ป้อมยาม รัว ถนนภายใน 

หมายเหตุ -  โครงการ DKSH 3M Phase 2 ตังอยู่บนทีดินโฉนดเลขที 33044 เนือทีดินตามโฉนด
รวม 30-3-68 ไร่ โดยเป็นเนือทีส่วนของโครงการ DKSH 3M Phase 2 ประมาณ 7-3-
30.89 ไร่ ซึงกองทนุรวม WHAPF รับโอนสิทธิการเช่าเหนือทีดินดังกล่าวอยู่ก่อนทีจะมี
การลงทนุเพิมในครังนี 

- ทางเข้าออกของโครงการ DKSH 3M Phase 2 สู่ถนนบางนา-ตราด ม ี2 เส้นทาง โดยมี
ทางเข้าออกบนทีดินโฉนดเลขที 33043 เพือออกสู่ถนนบางนา-ตราด ผ่านทีดินโฉนด
เลขที 2813 ซึงจดทะเบียนภาระจํายอมทางหนึง และออกสู่ถนนบางนา-ตราด ผ่าน
ทีดินโฉนดเลขที 2813 และทีดินบางส่วนของโฉนดทีดินเลขที 9025, 9026, 36752, 
36753 และ 36754 ซึงใช้เป็นทางเข้าออกได้อีกเส้นทางหนึง ซึงเป็นทีดินทีตังของ
ทางเข้าออกจากโครงการ DKSH 3M Phase 2 สู่ถนนบางนา-ตราดโดยกองทุนรวม 
WHAPF รับโอนสิทธิการเช่าเหนือทีดินดังกล่าวในการลงทุนเพิมทุนครังที 1 ก่อนที
กองทนุรวม WHAPF จะเข้าลงทนุเพิมเติมในครังนีแล้ว 

สถานะของ

สินทรัพย์ 

: ณ วันที 31 กรกฎาคม 2556 โครงการ DKSH 3M Phase 2 อยู่ในระหว่างก่อสร้าง โดยมี

ความคืบหน้าของการก่อสร้างประมาณร้อยละ 86.00 ซึงผู้บริหารของบริษัทฯ ชีแจงว่าตาม

แผนงานจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2556 ก่อนวันทีบริษัทฯ จะ

จําหน่ายสนิทรัพย์ดงักลา่วให้กองทนุรวม WHAPF และบริษัทฯ เชือมันว่าการก่อสร้างจะแล้ว

เสร็จตามกําหนดการดงักลา่ว เนืองจากทีผ่านมาบริษัทผู้ รับเหมามีประวัติการส่งมอบงานได้

ตรงกําหนดเวลา 

ภาระผกูพนั : ทีดินโฉนดเลขที 33044  แบ่งเช่ามีกําหนด 30 ปี กับกองทุนรวม WHAPF เมือวันที 22 

กมุภาพันธ์ 2555 โดยเป็นการรับโอนสิทธิการเช่าจากดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ตามสัญญา

เช่า ฉบบัลงวนัที 9 ธันวาคม 2548 

 

รูปภาพที 5 อาคารคลังสินค้าโครงการ DKSH 3M Phase 2 ทอียู่ระหว่างก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทีมา : รายงานประเมนิสนิทรพัย์ของไนท์แฟรงค์ ณ วนัที 25 เมษายน 2556 
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จ) กรรมสิทธิในทีดินและกรรมสิทธิในอาคารคลังสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (พาน

ทอง ชลบุรี)  

ทีตงัสินทรัพย์ : ตงัอยู่ทีหมู่ที 10 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง ชลบุรี (รายละเอียดแผนทีตังโครงการ 

ปรากฏในเอกสารแนบ 5 ของรายงานฉบบันี) 

รายละเอียด

สินทรัพย์ 

: 1) กรรมสทิธิ ในทีดินโฉนดเลขที 18140 เลขที 18141 เลขที 21706 เลขที 2368 และเลขที 

36035 เนือทีรวมประมาณ 39-0-18 ไร่ 

2) กรรมสิทธิ ในอาคารคลงัสินค้า จํานวน 4 หลงั (A, B, C, D) รวมถึงอาคารอืนๆ ที

เกียวข้อง โดยมีขนาดพืนทีเช่ารวม 38,193 ตร.ม. รายละเอียดดงัน ี

 อาคารคลังสินค้า A และ B : เมือวันที 5 เมษายน 2556 ดบับลิวเอชเอ อะไล

แอนซ์ ได้เข้าทําสัญญาเช่าคลังสินค้ากับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ 

โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับอาคาร A พืนทีเช่าประมาณ 7,282.00 ตร.

ม. สัญญาเช่าเริมต้นวนัที 1 ตลุาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2558 และ อาคาร B 

พืนทีเช่าประมาณ 11,736.00 ตร.ม. สัญญาเช่าเริมต้นวนัที 1 สิงหาคม 2556 ถึง 

31 มีนาคม 2558  

 คลังสินค้าอาคาร C : เมือวันที 23 พฤศจิกายน 2555 ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 

ได้เข้าทําสัญญาเช่ากับบริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็น

ระยะเวลา 5 ปี โดยเริมต้นสัญญาเช่าวันที 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 

2561 

 คลังสินค้าอาคาร D : ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ได้เข้าทําสัญญาเช่ากับบริษัท 

อัสสุโตะ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด มีระยะเวลา 3 ปี โดยเริมต้นสัญญาวนัที 1 

มกราคม 2557 

3) กรรมสิทธิ ในสิงปลูกสร้างต่างๆ ทรัพย์สินอืนๆ อันเป็นส่วนควบของทีดินและอาคาร 

เครืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้อง เกียวเนือง และ

จําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารโรงงานดงักล่าว ได้แก่ ป้อมยาม รัว ถนนภายใน 

สถานะของ

สินทรัพย์ 

: ณ วันที 31 กรกฎาคม 2556 อาคาร C ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีผู้ เช่าเข้าใช้

ประโยชน์แล้ว ในขณะที อาคาร A, B, D อยู่ในระหว่างก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้าของ

การก่อสร้างโดยรวมอยู่ทีร้อยละ 77.00 ซึงผู้บริหารของบริษัทฯ ชีแจงว่าตามแผนงานจะ

สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตลุาคม 2556 ก่อนวนัทีดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 

จะจําหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวให้กองทุนรวม WHAPF และบริษัทฯ เชือมันว่าการก่อสร้าง

จะแล้วเสร็จตามกําหนดการดังกล่าว เนืองจากทีผ่านมาบริษัทผู้ รับเหมามีประวัติการส่ง

มอบงานได้ตรงกําหนดเวลา 
ภาระผกูพนั : ทีดินโฉนดเลขที 18140 เลขที 18141 เลขที 2368 และเลขที36035 จํานองเป็นหลักประกัน

กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เมือวันที 15 ตลุาคม 2555 ขณะทีทีดินโฉนด

เลขที 21706 ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ  

เงือนไข

เพิมเติม 

: บริษัทตกลงจะดําเนินการใดๆ เพือพัฒนาทางเข้าออกผ่านทางสาธารณะประโยชน์ซึง

ตงัอยู่ทางด้านทิศเหนือของโครงการ ให้มีความเหมาะสมทีจะใช้สําหรับเป็นทางเข้า-ออก

ของรถบรรทกุขนาดใหญ่ทีจะต้องเข้าออกโครงการ หากทางเข้าออกไม่มีความเหมาะสมที

จะใช้งานดงักล่าว 
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รูปภาพท ี6 อาคารคลังสินค้า A และ B ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท ี7 อาคารคลังสินค้า C และ D ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ) กรรมสิทธิในระบบปรับอากาศของโครงการ Healthcare  

ทีตงัสินทรัพย์ : โครงการ Healthcare ตังอยู่ทีเลขที 88/5-6 หมู่ที 11 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ (รายละเอียดแผนทีตังโครงการ ปรากฏในเอกสารแนบ 6 ของ

รายงานฉบบัน)ี 

รายละเอียด

สินทรัพย์ 

: กรรมสิทธิ ในระบบปรับอากาศสําหรับใช้กับขนาดพืนทีรวมประมาณ 7,800 ตร.ม.ทีติดตงั

ในอาคารศนูย์กระจายสินค้าโครงการ Healthcare โดยทีดินและอาคารคลังสินค้าดงักล่าว

เป็นกรรมสิทธิ ของกองทุนรวม WHAPF ซึงปัจจุบันทําสัญญาเช่ากับบริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากดั ทังนี เมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2555 แวร์เฮาส์ เอเซียได้เข้าทําสัญญา

บริการระบบปรับอากาศดังกล่าวกับบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เป็น

ระยะเวลา 5 ปี โดยเริมต้นสญัญาบริการวนัที 1 เมษายน 2556  

หมายเหต ุสนิทรัพย์ของโครงการ Healthcare ทีแวร์เฮ้าส์ เอเชีย ได้ขายให้แก่กองทุนรวม WHAPF 
ในการลงทุนเพิมเติมครังที 2 เมือเดือนมกราคม 2556 ทีผ่านมาประกอบด้วย 

ทีมา  : รายงานประเมนิสนิทรพัย์ของไนท์แฟรงค์ ณ วนัที 23 เมษายน 2556 
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กรรมสทิธิ ในทีดิน อาคารสิงปลกูสร้าง และงานระบบสาธารณปูโภคและทรพัย์สนิอืนๆ  
ซงึเป็นส่วนควบของอาคารคลงัสนิค้าและ/หรือสิงปลกูสร้างบนทีดิน โดย ณ วนัเข้าทํา
รายการในครังนัน โครงการ Healthcare ยังมิได้มีการติดตังระบบปรับอากาศ ต่อมา 
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะผู้ เช่า ประสงค์ทีจะติดตังระบบปรับ
อากาศ จึงขอให้ WHA ดําเนินการติดตังระบบปรับอากาศ และให้ WHA เรียกเก็บ
ค่าตอบแทนเพิมเติมในรูปค่าบริการ  

สถานะของ

สินทรัพย์ 

: ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2556 ระบบปรับอากาศได้ดําเนินติดตงัแล้วเสร็จและได้มีการเข้าใช้

ประโยชน์แล้ว 

        
รูปภาพที 8 ระบบปรับอากาศของโครงการ Healthcare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือพิจารณาสถานะงานก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน รวมถึงประมาณการระยะเวลาทีคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จของแต่

โครงการ ซึงส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเดือนตลุาคม 2556 ยกเว้นโครงการ Ducati Phase 2 ซึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน

พฤศจิกายน 2556 โดยเป็นระยะเวลาก่อนวนัทีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะจําหน่ายสินทรัพย์ให้กองทุนรวม WHAPF อีกทัง ที

ผ่านมาบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างมีประวติัการส่งมอบงานได้ตรงกําหนดเวลา บริษัทฯ จึงเชือมันว่าการก่อสร้างจะแล้ว

เสร็จตามกําหนดการดงักล่าว ทงันี เมือทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความคืบหน้าของงานก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน 

ประกอบการประมาณการความคบืหน้างานก่อสร้างของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเป็นไปได้ทีงานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

ตามกําหนดเวลาทีบริษัทฯ ได้วางไว้ อย่างไรก็ดี เนืองจากกองทุนรวม WHAPF จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินทีสร้าง

เสร็จร้อยละ 100.00 เท่านนั ดงันนั ในกรณีทีการก่อสร้างของทรัพย์สินนันไม่แล้วเสร็จตามแผนงานทีได้วางไว้ บริษัทฯ 

อาจจะจําหน่ายทรัพย์สินทงัหมดหรือบางส่วนทีการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ 

 

2.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

2.2.1 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของรายการ 

 

การจําหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF ในครังนี เป็นไปตามนโยบายของ

บริษัทฯ ซึงมีนโยบายชัดเจนทีจะจําหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เข้ากองทุนรวม WHAPF เพือนําเงินทีได้รับจากการ

จําหน่ายสินทรัพย์แก่กองทุนรวม WHAPF ดงักล่าว เป็นแหล่งเงินทุนสําหรับใช้ในการจัดหาและพัฒนาโครงการคลังสินค้า 

ทีมา : รายงานประเมนิสนิทรพัย์ของไนท์แฟรงค์ ณ วนัที 25 เมษายน 2556 
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ศนูย์กระจายสินค้า และโรงงานแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ทังนี การขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดบับลิวเอชเอ อะไล

แอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเชีย รวมจํานวน 6 รายการ ในราคาตําสุดไม่น้อยกว่า 4,400.00 ล้านบาท และสูงสุดไม่เกิน 4,700.00

ล้านบาท ให้แก่กองทนุรวม WHAPF จะทําให้แตล่ะบริษัทสามารถรับรู้กําไรจากการขายสินทรัพย์ในงบการเงิน และนําเงินจาก

การขายสินทรัพย์ให้แก่กองทนุรวม WHAPF ในครังนี ไปใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนใน

การประกอบธุรกิจ ซึงจะเป็นหนึงในแนวทางสําคญัทีจะช่วยผลักดนัผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่าง

รวดเร็วและต่อเนืองไปในอนาคต ขณะเดยีวกันบริษัทฯ ยงัคงได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ทีจําหน่ายไปในครังนี ทังทางตรงใน

รูปคา่บริหารจัดการสินทรัพย์ตามสัญญาแต่งตงัผู้บริหารสินทรัพย์ ซึงกองทุนรวม WHAPF จะว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหาร

จดัการสินทรัพย์ทีจําหน่ายไปในครังนี มีกําหนดเวลา 30 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนการบริหารสินทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

5.00 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม WHAPF และทางอ้อมในรูปผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม WHAPF 

เนืองจากการเข้าทํารายการดงักล่าว จะทําให้กองทุนรวม WHAPF ได้มาซึงสินทรัพย์ทีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้มากขึน 

ช่วยให้กองทุนรวม WHAPF มีรายได้ค่าเช่าเพิมขึน และบริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงมีโอกาสทีจะได้รับประโยชน์ในรูป

เงินปันผลจากผลการดําเนินงานทีเตบิโตขึนของกองทนุรวม WHAPF 

 

2.2.2   เปรียบเทยีบข้อดีและข้อด้อยของการทาํรายการกับการไม่ทาํรายการ 

 

 ข้อดีและข้อด้อยของการทาํรายการ 

 

ข้อดีของการทาํรายการ 

1) กลุ่มบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนสําหรับการลงทุนในโครงการใหม่ และ/หรือเป็นเงินทุนหมนุเวยีนของกิจการ 

เนืองจากธุรกิจพัฒนาและให้เช่าโครงการคลังสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และโรงงาน ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนสูงใน

การจัดหาทีดินและก่อสร้างอาคารสิงปลูกสร้าง ในขณะทีการรับรู้รายได้ในรูปของค่าเช่าและค่าบริการเป็นแบบระยะยาว ซึง

ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าในการคืนทุน ดงันัน การจําหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF ในครังนี จะ

ช่วยให้ระยะเวลาคนืทนุของแตล่ะโครงการเร็วขึน อีกทงั กลุ่มบริษัทฯ สามารถนําเงินทีได้รับจากการจําหนา่ยสินทรัพย์ในครังนี 

ไปใช้ตามแผนการลงทุนพฒันาโครงการใหม่ๆ ซึงเป็นหนึงในแนวทางสําคญัทีจะช่วยผลกัดนัผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

ให้เตบิโตได้อย่างรวดเร็วและต่อเนืองไปในอนาคต และ/หรือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนในการประกอบธุรกิจของแตล่ะกิจการ 

 

2) ลดภาระหนีของกลุ่มบริษัทฯ และเพิมความสามารถการกู้ยืมในอนาคต 

การจําหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ดงักล่าว จะทําให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยทังสองแห่งได้รับเงินจากกองทุนรวม 

WHAPF ในทนัทีเมือคู่สญัญาได้ชําระค่าสินทรัพย์และโอนกรรมสิทธิ สินทรัพย์ เป็นจํานวนประมาณ 4,400.00 – 4,700.00 

ล้านบาท แบ่งเป็นเงินค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ จํานวนประมาณ 3,033.00 – 3,240.00 ล้านบาท และเงินค่าสินทรัพย์ของ

ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเชีย จํานวนประมาณ 1,323.00 – 1,413.00 ล้านบาท และประมาณ 44.00 – 

47.00 ล้านบาท ตามลําดบั ซึงแต่ละบริษัทจะนําเงินดงักล่าวไปใช้ชําระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินทีเกียวข้องกับ

สินทรัพย์ทีได้จําหน่ายไป ซงึจะช่วยให้แตล่ะกิจการมีภาระหนีสินและดอกเบียจ่ายลดลง ส่งผลให้สัดส่วนของหนีสินต่อส่วน

ผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ลดลง อันจะเป็นโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้เพิมเติม เพือ

นํามาใช้สําหรับการขยายหรือพฒันาสินทรัพย์เดมิทีมีอยู่ในปัจจบุนั 
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รายการ จาํนวนเงิน (ล้านบาท) 

มลูคา่จําหน่ายสินทรัพย์ทงัสิน 6 รายการ 4,400.00 – 4,700.00 

หกั ประมาณการคา่ภาษีและคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการทํารายการ* 367.39 – 436.56 

ประมาณการเงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายสินทรัพย์  4,032.61 – 4,263.44 

หกั ประมาณการจ่ายชําระคืนหนีสินทีเกียวข้องกับสินทรัพย์ทีจะจําหน่าย โดยอ้างอิงจาก

ประมาณการเงินกู้ ยืมคงเหลือ ณ วันที 1 ธันวาคม 2556 ซึงเป็นวันทีบริษัทฯ คาดว่าจะ

จําหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทนุรวม WHAPF 

2,137.03 

ประมาณการเงินสดสุทธิคงเหลือสําหรับพฒันาโครงการในอนาคต 1,895.58 – 2,126.41 

หมายเหต ุ* ประกอบด้วย ค่าเช่าและค่าบริการโครงการ Ducati Phase 2 สาํหรับระยะเวลาตังแต่วนัทีโอนกรรมสิทธิให้แก่กองทุนรวม
จนถึง 31 มกราคม 2557 จํานวน 5.24 ล้านบาท  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทางสาธารณะประโยชน์โครงการ 
WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) จํานวน 1.50 ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ค่าธรรมเนียมการโอนสทิธิการเช่า ภาษีเงนิได้นิติบุคคล และค่าใช้จ่ายการตลาด จํานวน 360.65 – 429.82 ล้านบาท 

 
3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้กําไรจากการขายสินทรัพย์ได้ทนัท ี

 เนืองจากราคาขายของสินทรัพย์ทงั 6 รายการ ทีจะจําหน่ายให้แก่กองทุนรวม WHAPF ในครังนี มีมลูค่าสูงกว่ามูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพย์แตล่ะรายการ อ้างอิงจากประมาณการมลูค่าตามบัญชี ณ วนัที 1 ธันวาคม 2556 ซึงเป็นช่วงทีบริษัทฯ 

คาดว่าจะเข้าทํารายการ ดงันนั การเข้าทํารายการในครังนี จะทําให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีกําไรจากการขาย

สินทรัพย์ (ภายหลังหักคา่ใช้จ่ายทีคาดวา่จะเกิดขึนจากการเข้าทํารายการ) รวมทังสินประมาณ 1,159.96 – 1,390.79 ล้าน

บาท โดยแตล่ะกิจการจะบนัทึกรายได้และต้นทุนจากการขายสินทรัพย์นีทันทีเมือกลุ่มบริษัทฯ ได้รับชําระค่าสินทรัพย์และ

ดาํเนินการโอนกรรมสิทธิ สินทรัพย์ดงักล่าวให้แก่กองทนุรวม WHAPF ซงึคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดอืนต้นเดือนธันวาคม 2556  

 

การรับรู้กําไรจากการขายสินทรัพย์ 
ในงบการเงนิรวมของบริษัทฯ 

มลูค่าตําสุด/ สูงสุดใน 
การเข้าทํารายการ 

 (ล้านบาท) 

มลูค่าตามบญัชี* 
ณ 1 ธ.ค. 2556 

 (ล้านบาท) 

1. สทิธิการเช่าช่วงทีดิน และกรรมสทิธิในอาคารคลงัสินค้าโครงการ 

WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) 

1,142.00  – 1,220.00 870.25 

2. กรรมสิทธิในทีดินและกรรมสิทธิในอาคารคลังสินค้า/โรงงาน

โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2  

1,372.00  – 1,466.00 822.47 

3. กรรมสิทธิในทีดินและกรรมสิทธิในอาคารคลังสินค้าโครงการ 

Ducati Phase 2 

519.00  – 554.00 298.59 

4. กรรมสทิธิในอาคารคลงัสนิค้าโครงการ DKSH 3M Phase 2  176.00 – 188.00 145.55 

5. กรรมสทิธิในทีดินและกรรมสิทธิในอาคารคลงัสินค้าโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (พานทอง ชลบรีุ) 

1,147.00 – 1,225.00 704.78 

6. กรรมสทิธิในระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 44.00 – 47.00 31.00 

รวม 4,400.00  – 4,700.00 2,872.65 
ประมาณการกําไรจากการขายสินทรัพย์ ณ วันที 1 ธันวาคม 2556** 1,159.96 – 1,390.79 

หมายเหต ุ * ประมาณการมลูค่าตามบญัชีจากมลูค่าก่อสร้างตามสญัญา และต้นทนุการกู้ ยืมทีตงัเป็นราคาทนุของสินทรัพย์ 
 ** กําไรจากการขายสินทรพัย์ทีจะเกิดขึนจริงขึนอยู่กบัราคาขายสนิทรพัย์สดุท้าย และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วนัที

ทํารายการซอืขาย โดยประมาณการกําไรในตารางข้างต้นได้หักประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและภาษีต่างๆ ที
เกียวข้องแล้ว 
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4) บริษัทฯ ยงัได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ทีจําหน่ายให้แก่กองทนุรวม WHAPF 

เนืองจากกองทนุรวม WHAPF ประสงค์จะว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการสินทรัพย์ทีกลุ่มบริษัทฯ จะจําหน่ายให้แก่

กองทุนรวม WHAPF ในครังนีต่อไป จึงทําให้บริษัทฯ ยังคงได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ทีจําหน่ายให้แก่กองทุนรวม 

WHAPF ในรูปของเงินค่าตอบแทนในการบริหารจัดการสินทรัพย์ตลอดระยะเวลา 30 ปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของ

สินทรัพย์สุทธิของกองทนุรวม WHAPF 

 

5) สร้างมลูคา่เพิมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวม WHAPF 

การจําหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

WHAPF จะได้รับประโยชน์จากการทีกองทนุรวม WHAPF มีสินทรัพย์ทีมีศักยภาพในการสร้างรายได้เพิมขึน ในรูปเงินปัน

ผลทีได้รับจากการลงทุน 

 

ข้อด้อยและความเสียงของการทาํรายการ 

1) มีภาระคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการทํารายการ 

การขายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF บริษัทฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสําคัญทีเกียวข้องกับการเข้า

ทํารายการ เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี มลูค่าเพิม ค่าจัดทํารายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยผู้

ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระ ค่าธรรมเนียมทีปรึกษากฎหมาย คา่ธรรมเนียมทีปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นต้น  อย่างไรก็ดี 

เนืองจากปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม WHAPF ในสัดส่วนร้อยละ 15 ดงันัน อาจพิจารณาได้ว่า

บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทีกองทนุต้องเป็นผู้ รับภาระนีทางอ้อมด้วย 

 

2) ความเสียงในกรณีทีเงือนไขบงัคบัก่อนการทํารายการไม่เป็นผลสําเร็จ 

เนืองจากการขายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF ในครังนี มีเงือนไขบังคบัก่อนทีต้องบรรลุผลสําเร็จ

ก่อนการเข้าทํารายการหลายประการ เช่น ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และ/หรือดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และ/หรือแวร์

เฮาส์ เอเซยี มีมติอนมัุตกิารเข้าทํารายการได้มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทังสองรายการ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดําเนินการใดๆ 

เพือให้สินทรัพย์พร้อมสําหรับการลงทุนโดยกองทุนรวม WHAPF ซึงรวมถึงการปลดจํานองทีดินและสิงปลูกสร้างทีติดจํานอง

เป็นประกนักับสถาบันการเงินเจ้าหนีต่างๆ การทีกองทุนรวม WHAPF ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ

หน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ ในการเพิมเงินทนุและการขอแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม 

WHAPF ในประเด็นทีเกียวข้องกับการเพิมเงินทุน เป็นต้น ดงันัน กรณีทีเงือนไขบังคับก่อนการเข้าทํารายการดงักล่าวไม่

บรรลุผลสําเร็จ บริษัทฯ ต้องจ่ายชําระคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการโดยสญูเปล่า 

 

 ข้อดีและข้อด้อยของการไม่ทาํรายการ 

 

ข้อดีของการไม่ทาํรายการ 

1) กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงเป็นเจ้าของโครงการคลงัสินค้า และ/หรือโรงงาน และระบบปรับอากาศสําหรับโครงการคลังสินค้า ซึงเป็น

สินทรัพย์ทีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ในระยะยาวให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ต่อไป รวมทัง กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ

สินทรัพย์ดงักล่าวตามแผนงานของตนได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องปฎิบตัิตามข้อกําหนดหรือเงือนไขของกองทนุรวม WHAPF 

 

2) กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้องบางรายการ เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิตบิุคคล เป็นต้น 
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ข้อด้อยของการไม่ทาํรายการ 

1) กลุ่มบริษัทฯ สญูเสียโอกาสทีได้รับเงินจากการขายสินทรัพย์ เพือมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการขยายหรือพัฒนาสินทรัพย์

เดมิทีมีอยู่ในปัจจุบนั หรือจดัหาสินทรัพย์ทีมีศกัยภาพดีเพือรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต ซึงจะช่วยผลักดันให้กลุ่ม

บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินทีแข็งแกร่งและมีผลการดําเนินงานเตบิโตอย่างตอ่เนือง 

 

2) กลุ่มบริษัทฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการคนืทนุและชําระหนีทีเกียวข้องกบัโครงการลงทนุต่างๆ เป็นระยะเวลานาน ทําให้แต่ละ

กิจการมีภาระหนีสินและดอกเบียจ่ายในระยะยาว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนของหนีสินต่อส่วนผู้ ถือหุ้นในระดับสูง 

(รายละเอียดอตัราส่วนหนีสินต่อทนุ ณ 31 มีนาคม 2556 และภายหลงัหากเข้าทํารายการจําหน่ายสินทรัพย์ปรากฎในส่วนที 

4 สรุปผลกระทบจากการเข้าทํารายการ) และอาจเป็นข้อจํากัดต่อความสามารถในการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพือใช้ใน

การลงทุนโครงการใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต  

 

3) กรณีกลุ่มบริษัทฯ ไม่ขายสินทรัพย์ จะทําให้กองทนุรวม WHAPF ไม่มีสินทรัพย์ใหม่ๆ ทีจะช่วยเพิมแหล่งรายได้เพือผลักดนั

ให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม WHAPF เติบโตเพิมขึน ซึงอาจส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที

บริษัทฯ จะได้รับจากการลงทนุกองทนุรวม WHAPF ในอนาคต 

 

2.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขในการเข้าทาํรายการ 
 

2.3.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าทาํรายการ 
 

บริษัทฯ ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเชีย มีความประสงค์ทีจะขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม WHAPF รวม

จํานวน 6 รายการ แบ่งเป็น โครงการอาคารคลงัสินค้าให้เช่าจํานวน 5 โครงการ และระบบปรับอากาศ จํานวน 1 โครงการ ดงัน ี

1) สิทธิการเช่าช่วงทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้าโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-

ตราด ก.ม.19) โดยราคาทีคาดวา่จะขายไม่ตาํกวา่ 1,142.00 ล้านบาท และไม่เกินกวา่ 1,220.00 ล้านบาท 

2) กรรมสิทธิ ในทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้า/โรงงานโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 โดยราคาที

คาดว่าจะขายไม่ตํากว่า 1,372.00 ล้านบาท และไม่เกินกวา่ 1,466.00 ล้านบาท 

3) กรรมสทิธิ ในทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้าในโครงการ Ducati Phase 2 โดยราคาทีคาดว่าจะขายไม่ตํา

กว่า 519.00 ล้านบาท และไม่เกินกวา่ 554.00 ล้านบาท 

4) กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้า รวมถึงอาคารอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการ DKSH 3M Phase 2 โดยราคาทีคาดว่า

จะขายไม่ตาํกว่า 176.00 ล้านบาท และไม่เกินกวา่ 188.00 ล้านบาท 

5) กรรมสิทธิ ในทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลงัสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) 

โดยราคาทีคาดวา่จะขายไม่ตาํกวา่ 1,147.00 ล้านบาท และไม่เกินกวา่ 1,225.00 ล้านบาท 

6) กรรมสิทธิ ในระบบปรับอากาศ ซึงติดตงัในอาคารศนูย์กระจายสินค้าในโครงการ Healthcare โดยราคาทีคาดว่า

จะขายไม่ตาํกว่า 44.00 ล้านบาท และไม่เกินกวา่ 47.00 ล้านบาท 

  

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาสําหรับการเข้าทํารายการในครังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการประเมินมูลค่า

สินทรัพย์แตล่ะรายการ ด้วยวธีิการทางการเงิน 3 วธีิ ดงัน ี
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ก) วธีิมลูคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 

ข) วธีิราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ 

ค) การประเมินราคาโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

รายละเอียดการประเมินมลูคา่สินทรัพย์แต่ละรายการของบริษัทฯ ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเชีย เป็นดงันี 

 

1) สิทธิการเช่าช่วงทีดินและกรรมสิทธิในอาคารคลังสินค้าโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-

ตราด ก.ม.19) 

 

ก) วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

ในการประเมินมลูค่ายุติธรรมของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) ด้วยวิธี

มลูคา่ตามบญัชีนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจะอ้างอิงจากประมาณการมลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีจะทําการ

จําหน่ายให้แก่กองทุนรวม WHAPF อันได้แก่ สิทธิการเช่าช่วงทีดินบางส่วนจํานวน 3 โฉนด (โฉนดทีดินเลขที 689, 

694 และ 6415) กรรมสิทธิ ในอาคารของโครงการจํานวน 11 หลัง และอาคารโรงงานจํานวน 1 หลัง รวมถึงกรรมสิทธิ

อืนๆ อันเป็นส่วนควบของอาคาร เครืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้อง ณ วันที 1 

ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางท ี8 มลูค่าตามบญัชีของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) 

รายการ กรรมสิทธิ 
มลูค่าตามบัญชีโดยประมาณ  
ณ วันที 1 ธ.ค. 56 (ล้านบาท) 

สิทธิการเช่าช่วงทีดนิบางส่วน  76.05 

กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้าและและโรงงาน บริษัทฯ 609.80 

กรรมสิทธิ ในทรัพย์สินอืน  ๆ  184.40 

มลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีจะจาํหน่าย  870.25 

 

มลูคา่ยุติธรรมของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) ทีจะจําหน่ายให้แก่กองทุน

รวม WHAPF ซึงประเมินโดยวิธีมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 870.25 ล้านบาท ซึงตํากว่าช่วงราคาในการเข้าทํา

รายการท ี1,142.00 – 1,220.00 ล้านบาท จํานวน 271.75 – 349.75 ล้านบาท หรือตํากว่าราคาในการเข้าทํารายการ

ร้อยละ 23.80 – 28.67 

 

ข) วิธีราคาประเมนิของผู้ประเมนิราคาอิสระ 

ในการประเมินมลูค่าโดยวิธีนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของผู้

ประเมินราคาอิสระทีได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมผู้ ประเมินค่า

ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) ได้แก่ ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA ซึงรายงานการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ของผู้

ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย มีวัตถุประสงค์เพือสาธารณะ และประเมินมลูค่าสินทรัพย์โดยใช้ 1) วิธีต้นทุนทดแทน 

(Depreciated Replacement Cost Approach) และ 2) วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลด

กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) อย่างไรก็ดี ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA เห็นว่า วิธีคิดจากรายได้เป็นวิธีการ

ประเมินมลูค่าทีเหมาะสม เนืองจากทรัพย์สินทีประเมินเป็นทีดินพร้อมอาคารคลังสินค้าทีก่อให้เกิดรายได้จากการนํา
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พืนทีภายในอาคารปล่อยเช่าและมีการทําสญัญาเช่าระยะยาว โดยมีรายละเอียดสมมตฐิานทีใช้ในการประเมินมลูค่า

ของผู้ประเมินทังสองรายตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบับนี  ซงึผลการประเมินมลูค่ายุติธรรมของโครงการ WHA 

Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) ด้วยวิธีคดิจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นดงันี 

 

ตารางท ี9 สรุปมลูค่ายุติธรรมของโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19)  

โดยวิธีคิดจากรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด จดัทาํโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA  

รายละเอียดสินทรัพย์ 
ประเมนิโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) 
ราคาประเมินโดยไนท์แฟรงค์ ราคาประเมินโดย BKKPA 

สิทธิการเช่าทีดิน 3 โฉนด เนือที 71-0-05.5 ไร่  

พร้อมอาคารสิงปลกูสร้าง  

1,124.00 ล้านบาท 1,127.00 ล้านบาท 

หมายเหต ุ    ผลการประเมินมลูค่าสนิทรพัย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) ณ วนัทีกองทุนรวม 
WHAPF เข้าลงทนุ ด้วยวธิีต้นทนุทดแทน จัดทําโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA เท่ากับ 795.50 ล้านบาท และ 829.25 
ล้านบาท และวธีิคิดจากรายได้ ณ วนัทีประเมินมลูค่า เท่ากบั 1,079.00 ล้านบาท และ 1,075.00 ล้านบาท ตามลําดับ 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่าโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 

ก.ม.19) ด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของผู้ ประเมินราคาอิสระทังสองรายมีความเหมาะสม 

เนืองจากสินทรัพย์ทีประเมินเป็นสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าระหว่าง 

1,124.00 – 1,127.00 ล้านบาท ซึงตํากว่าราคาในการเข้าทํารายการที 1,142.00 – 1,220.00 ล้านบาท จํานวน 

15.00 – 96.00 หรือตํากว่าร้อยละ 1.31 – 7.87 

 

ค) การประเมนิราคาโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) ทีคาดว่าจะได้รับในแต่ละปีโดยการจัดทําประมาณการทางการเงิน

เป็นระยะเวลา 28 ปี (ตงัแต่ 1 ธันวาคม 2556 ซึงเป็นช่วงทีคาดว่าจะเข้าทํารายการ ถึง ณ 23 พฤศจิกายน 2584) ซึง

เป็นระยะเวลาสินสดุของสญัญาเช่าช่วงทีดินระหว่างบริษัทฯ และผู้ ให้เช่าช่วง 

 

ทังนี สมมติฐานทีใช้ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แต่ละรายการอ้างอิงจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการของ

โครงการฉบบัปัจจุบนั และ/หรือ ร่างสญัญาเช่าและสัญญาบริการทีอยู่ระหว่างการเจรจาลงนามกับลูกค้า ข้อมลูจาก

การสัมภาษณ์ผู้ บริหาร และนโยบายการดําเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีทีบริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ ดําเนินการโครงการ

ทังหมดต่อไป ซึงเป็นการประเมินมูลค่าตามสภาพปัจจุบันของแต่ละสินทรัพย์ ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้

พิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลทีสามารถรับรู้ได้ขณะทําการศึกษา ดังนัน หากปัจจัยดังกล่าวเหล่านี

เปลียนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระทีอาจจะเปลียนแปลงตามไปด้วย 

รายละเอียดสมมตฐิานทางการเงินและประมาณการผลการดาํเนินงานปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

 

อัตราคิดลดกระแสเงินสด 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนักของบริษัทฯ (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) เป็นอัตราคดิลดในการคาํนวณมลูค่าปัจจบุันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของโครงการ ซึงสามารถ

คาํนวณได้ตามสมการดงัน ี



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาและจําหน่ายไปซึงสนิทรพัย ์

 

51 

 

Ke =Rf +  (Rm – Rf) 

 
 

อย่างไรก็ตาม ในการคํานวณหาต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนักจําเป็นต้องคํานวณหาค่า Ke ซึงคํานวณได้จาก

สมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดงันี 

โดยที 

Rf  = อตัราดอกเบียปราศจากความเสียง ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทน

ของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ณ วนัที 17 กรกฎาคม 2556 เท่ากับร้อยละ 4.62 ต่อปี (ทีมา: 

www.thaibma.or.th) 
 

  = คา่สมัประสิทธิความแปรปรวนของหุ้นสามัญ อย่างไรก็ดี เนืองจากบริษัทฯ ได้เริมซือขายวนัแรก

เมือวันที 8 พฤศจิกายน 2555 ดงันัน ค่าเบต้าของบริษัทฯ จึงเป็นการคํานวณและสะท้อนถึง

ผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงระยะเวลาเพียง 8 เดือน ซึงเป็นระยะเวลาทีอาจไม่เพียงพอใน

การพิจารณา อีกทัง ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงทีมลูค่าการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการ

เปลียนแปลงค่อนข้างมาก ประกอบกับการทีบริษัทฯ เพิงเริมเข้าซือขาย ราคาซือขายในตลาด

ของหุ้นของบริษัทฯ จึงมีการปรับตวัสงูขึนอย่างต่อเนือง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงอาจส่งผลให้ค่า

เบต้าดงักล่าวไม่สามารถสะท้อนถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวทีเหมาะสมได้ ด้วย

เหตนีุ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคาํนวณค่าเบต้าของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ซงึประกอบธุรกิจหลักในการให้เช่าและบริการอาคารคลังสินค้าและโรงงาน คล้ายคลึงกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน) 

(“TICON”) และบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“TFD”) ย้อนหลัง 3 ปี 

ถึง ณ 17 กรกฎาคม 2556 (ทีมา: Bloomberg) ซึงเท่ากับ 1.07 และ 1.62 ตามลําดบั จากนันที

ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการปรับผลกระทบจากการก่อหนีโดยการนําโครงสร้างเงินทุนของ 

TICON และ TFD ออกตามสมการ (Unleverage Beta = Leverage Beta / (1+(1-tax) x 

(D/E)บริษัทเทียบเคียง) จะได้ค่า Unleverage Beta และนําโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ เข้าไปแทน

ตามสมการ Leverage Beta = Unleverage Beta x (1+(1-tax) x (D/E)WHA ซึงจะได้ค่าเบต้า

เท่ากับ 1.11 
  

Rm = อตัราผลตอบแทนตลาด ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลียของ

ดชันีตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 35 ปี ตงัแต่ปี 2521 – 2555 ซึงเท่ากับร้อยละ 13.50 (ทีมา: 

www.set.or.th และการคํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

 

 

 

 

 

WACC = Ke x [E/(D+E)]+Kd x (1-t) x [D/(D+E)] 
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โดยรายละเอียดการคาํนวณหา Ke ได้แสดงในตารางด้านล่างดงันี 

 

ตารางท ี10 การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทใีช้ 

Risk-free Rate (1) 4.62%  

Risk Premium (Rm – Rf) (2) 8.88%  

 (3) 1.11 

Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)] 14.51% 

 

ทังนี อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Ke) ทีคํานวณได้ดงัแสดงในตารางข้างต้นเท่ากับร้อยละ 14.51 และเมือนําค่า Ke ไป

คาํนวณหา WACC จะได้คา่อตัราคิดลดเท่ากับร้อยละ 9.16 โดยมีรายละเอียดการคาํนวณดงัแสดงในตารางด้านล่าง 

Ke  =  อัตราตอบผลแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น คํานวณจากการใช้ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) ดงัแสดงตามสมการข้างต้นเท่ากับร้อยละ 14.51 

Kd =  ต้นทนุทางการเงินของหนีสินทีมีภาระดอกเบีย เท่ากับร้อยละ 5.75 ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

อ้างอิงจากอตัราดอกเบียเงินกู้ยืมเฉลียของบริษัทฯ  

t  =  อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล ซงึเท่ากับร้อยละ 20.00 

D/(D+E)  =  อตัราส่วนหนีสินเป้าหมายของบริษัทฯ โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราส่วนหนีสิน

ของบริษัทฯ ณ สินปี 2555 และ ณ 31 มีนาคม 2556 ซงึเป็นระยะเวลาภายหลังจากทีกลุ่มบริษัทมี

การจําหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวม WHAPF ในการเพิมทุนครังที 1 และครังที 2 เพือเป็นการ

สะท้อนถึงอัตราส่วนหนีสินระยะยาวของกลุ่มบริษัทในกรณีทีกลุ่มบริษัทมีการระดมทุนผ่านการ

จําหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และมีการพฒันาโครงการใหม่ๆ ในอนาคตอย่าง

ตอ่เนือง 
 

ตารางท ี11 การคํานวณต้นทุนถัวเฉลียถ่วงนาํหนัก (WACC) ของบริษัทฯ 

ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทใีช้ 

Cost of Equity หรือ Ke (1) 14.51%  

Cost of Debt หรือ Kd (2) 5.75%  

D/(D+E) (3) 53.94%  

อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลหรือ t (4) 20.00% 

WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)} 9.16%  

 

สรุปเปรียบเทียบสมมติฐานสําคญัสําหรับจัดทําประมาณการทางการเงินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระและผู้ ประเมิน

ราคาสินทรัพย์เป็นดงันี 
 

ตารางท ี12 เปรียบเทยีบการประเมนิราคาโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) 

 ผู้ประเมินราคา 

ไนท์แฟรงค์ BKKPA  ทปีรึกษาทางการเงนิอสิระ 
วธิีการประเมิน วิธีรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
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 ผู้ประเมินราคา 

ไนท์แฟรงค์ BKKPA  ทปีรึกษาทางการเงนิอสิระ 
วนัทปีระเมิน 25 เมษายน 2556 23 เมษายน 2556 17 กรกฎาคม 2556 

ราคาประเมิน  
(ล้านบาท) 

1,124.00 1,127.00 1,251.33 – 1,305.57 

ราคาจะขาย  
(ล้านบาท) 

1,142.00 – 1,220.00 1,142.00 – 1,220.00 1,142.00 – 1,220.00 

เปรียบเทยีบราคา
ประเมินกับราคาจะขาย 

ตํากว่าร้อยละ 1.58 – 7.87 ตํากว่าร้อยละ 1.31 – 7.62 สงูกว่าร้อยละ 2.57 – 14.32 

สมมติฐานหลัก 1. รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

อ้างอิงจากค่าเช่าพืนทแีละค่าบริการ

ตามสญัญา และกําหนดให้เทา่กบั

อตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสภาพ

ตลาดเมือสนิสดุสญัญา และปรับ

อตัราค่าเช่าเพิมขึนร้อยละ 3 ถึงร้อย

ละ 7 ตามสภาวะตลาดทคีาดการณ์ 

2. อตัราการเช่าพืนทรีะหว่างเช่าตาม

สญัญา เทา่กบัร้อยละ 100 และเมือ

สนิสดุสญัญาเช่า เทา่กบัร้อยละ 97 

และปีท ี25 – 29 เทา่กบัร้อยละ 85 

3. ค่าใช้จ่ายด้านบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ตามทรีะบใุนสญัญาค่าใช้จ่ายบริหาร

กองทนุระหว่าง บลจ. กสกิรไทยกบั

บริษัทฯ และสาํรองเงินปรับปรุงใน

อนาคตร้อยละ 1.50 ของรายได้รวม 

4. อตัราคิดลดร้อยละ 10.50 

1. รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

อ้างอิงจากค่าเช่าพืนทแีละค่าบริการ

ตามสญัญา และกําหนดให้เทา่กบั

อตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสภาพ

ตลาดเมือสนิสดุสญัญา และปรับ

อตัราค่าเช่าเพิมทกุ 3 ปี ครังละร้อย

ละ 10 

2. อตัราการเช่าพืนทใีนปี 2556 – 2566 

ร้อยละ100 และปี 2567 จนถึงสนิสดุ

สญัญาเช่า ประมาณร้อยละ 95 

3. ค่าใช้จ่ายด้านบริหารอสงัหาริม-

ทรัพย์ ตามทรีะบใุนสญัญาค่าใช้จ่าย

บริหารกองทนุระหว่าง บลจ.กสกิร

ไทยกบับริษัทฯ และสาํรองเงิน

ปรับปรุงในอนาคตร้อยละ 1.00 ของ

รายได้รวม 

4. อตัราคิดลดร้อยละ 11.00 

1. รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

อ้างอิงจากค่าเช่าพืนทแีละค่าบริการ

ตามสญัญา เมอืสนิสดุสญัญา 

ประมาณการให้มีการปรับอตัราค่า

เช่าและค่าบริการด้วยอตัราเดมิตาม

สญัญาเทา่กบัร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี 

2. อตัราการเช่าพืนทเีทา่กบัร้อยละ 100 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ้างอิง

จากนโยบายการดําเนินงานของ

ผู้บริหารในกรณีทบีริษัทฯ ยงัคง

ดําเนินการโครงการดงักลา่วต่อไป 

และประมาณการค่าซ่อมบาํรุงและ

สาํรองเพือดแูลรักษาทรัพย์สนิใน

อนาคต เทา่กบัร้อยละ 0.50 ของ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

4. อตัราคิดลดร้อยละ 9.16 
 

จากการคํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตามสมมติฐานข้างต้น มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) เท่ากับ 1,277.99 ล้านบาท นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการ

วิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) สําหรับการประเมินมลูค่าของโครงการ เพือสะท้อนถึงผลกระทบจากการ

เปลียนแปลงของปัจจยัตา่งๆ ดงันี  
 

กรณีที 1  ปรับอัตราการเช่าพืนทีภายหลังสินสดุสญัญาปัจจุบนัเป็นร้อยละ 97 จากกรณีฐาน 

กรณีที 2  ปรับอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการภายหลังสินสุดสัญญาปัจจุบันเพิมขึนและลดลงร้อยละ 1.00 

จากอัตราการเติบโตของกรณีฐาน 
 

ตารางท ี13 การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) 

กรณี 

อัตราการเช่าพนืทภีายหลัง

สินสุดสัญญาปัจจุบนั 

(ร้อยละของพนืทีให้เช่า) 

อัตราการเติบโตของค่าเช่าและ

ค่าบริการภายหลังสินสุด

สัญญาปัจจุบนั 

มลูค่าของโครงการ 

(ล้านบาท) 

กรณีที 1 97.00  ร้อยละ 10.00 ทกุๆ 3 ปี 1,251.38 

กรณีฐาน 100.00 ร้อยละ 10.00 ทกุๆ 3 ปี 1,277.99 

กรณีที 2 100.00 ร้อยละ  9.00 – 11.00 ทกุๆ 3 ปี 1,251.33 – 1,305.57 
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เมือเปรียบเทียบราคาในการเข้าทํารายการทีราคา 1,142.00 – 1,220.00 ล้านบาท กับราคาทีทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระประเมนิได้ท ี1,251.33 – 1,305.57 ล้านบาท พบว่าราคาทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้นันสูงกว่า

ราคาในการเข้าทํารายการ ร้อยละ 2.57 – 14.32 

 

2) กรรมสิทธิในทดิีนและกรรมสิทธิในอาคารคลังสินค้า/โรงงานโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 

 

ก) วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ด้วยวิธีมลูค่าตามบัญชีนัน ทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระจะอ้างอิงจากประมาณการมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีจะทําการจําหน่ายให้แก่กองทุนรวม 

WHAPF อันได้แก่ กรรมสิทธิ ในทีดินจํานวน 4 โฉนด (โฉนดทีดินเลขที 1111, 1113, 21772 และ 36396) กรรมสิทธิ

ในอาคารคลังสินค้าและสํานักงานโครงการ DSG Phase 1 จํานวน 1 หลัง กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้าโครงการ 

DSG Phase 2 จํานวน 1 หลัง รวมถึงกรรมสิทธิ อืนๆ อันเป็นส่วนควบของอาคาร เครืองมือ อุปกรณ์ งานระบบใน

อาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้อง โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางท ี14 มลูค่าตามบัญชีของโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 

รายการ กรรมสิทธิ 
มลูค่าตามบัญชีโดยประมาณ  
ณ วันที 1 ธ.ค. 56 (ล้านบาท) 

กรรมสิทธิ ในทีดิน 4 โฉนด  109.96 

กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้า 2 หลัง บริษัทฯ 602.05 

กรรมสิทธิ ในทรัพย์สินอืน  ๆ  110.46 

มลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีจะจาํหน่าย  822.47 

 

ดงันนั มลูคา่ยติุธรรมของโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ทีจะจําหน่ายให้แก่กองทุนรวม WHAPF ซึงประเมิน

โดยวิธีมูลค่าตามบัญชี จะเท่ากับ 822.47 ล้านบาท ซึงตํากว่าช่วงราคาในการเข้าทํารายการที 1,372.00 –  

1,466.00 ล้านบาท จํานวน 549.53 – 643.53 ล้านบาท หรือตํากว่าประมาณร้อยละ 40.05 – 43.90 ของช่วงราคาที

จะเสนอขายให้แก่กองทนุรวม WHAPF 

 

ข)  วิธีราคาประเมนิของผู้ประเมนิราคาอิสระ 

ในการประเมินมลูค่าโดยวิธีนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ 

ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA ซึงรายงานการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย มีวัตถุประสงค์

เพือสาธารณะ  และประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยใช้ 1) วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost 

Approach) และ 2) วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 

อย่างไรก็ดี ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA เห็นว่า วิธีคิดจากรายได้เป็นวิธีการประเมินมูลค่าทีเหมาะสม เนืองจาก

ทรัพย์สินทีประเมินเป็นทีดนิพร้อมอาคารคลงัสินค้าทีก่อให้เกิดรายได้จากการนําพืนทีภายในอาคารปล่อยเช่าและมี

การทําสัญญาเช่าระยะยาว โดยมีรายละเอียดสมมติฐานต่างๆ ทีใช้ในการประเมินมลูค่าของผู้ประเมินทังสองราย

ตามเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี  ซึงผลการประเมินมลูค่ายุติธรรมของโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 

เป็นดงันี 
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ตารางท ี15 สรุปมลูค่ายุติธรรมของโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 

โดยวิธีคิดจากรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด จดัทาํโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA  

รายละเอียดสินทรัพย์ 
ประเมนิโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) 
ราคาประเมินโดยไนท์แฟรงค์ ราคาประเมินโดย BKKPA 

ทีดิน 4 โฉนด เนือที 48-0-26.5 ไร่  

พร้อมอาคารสิงปลกูสร้าง  

1,333.00 ล้านบาท 1,336.00 ล้านบาท 

หมายเหต ุ  ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ณ วนัทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทนุ ด้วยวธิีต้นทนุ
ทดแทน จดัทําโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA เท่ากับ 873.50 ล้านบาท และ 887.23 ล้านบาท และวธีิคิดจากรายได้ ณ วนัที
ประเมินมลูค่า เท่ากบั 940.00 ล้านบาท และ 1,019.00 ล้านบาท ตามลําดับ 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่าโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ด้วยวิธีคิดจากรายได้

แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสดของผู้ประเมินราคาอิสระทังสองรายมีความเหมาะสม เนืองจากสินทรัพย์ทีประเมินเป็น

สินทรัพย์ทีก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต โดยโครงการดงักล่าวมีมูลค่าระหว่าง 1,333.00 – 1,336.00 ล้านบาท ซึงตํา

กว่าช่วงราคาในการเข้าทํารายการที 1,372.00 –  1,466.00 ล้านบาท จํานวน 36.00 – 133.00 ล้านบาท หรือตํากว่า

ร้อยละ 2.62 – 9.07 

 

ค)  การประเมนิราคาโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานโครงการ DSG Phase 1 และ 

Phase 2 ทีคาดว่าจะได้รับในแต่ละปีโดยการจัดทําประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลา 10 ปี 1 เดือน (ตงัแต่ 1 

ธันวาคม 2556 ซงึเป็นช่วงทีคาดว่าจะเข้าทํารายการ ถึง ณ 31 ธันวาคม 2566) สอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญา

เช่าและสัญญาบริการฉบับปัจจุบัน นอกจากนี กําหนดสมมติฐานในการคํานวณหา Terminal Value ภายหลัง

ระยะเวลาประมาณการว่าโครงการจะยงัคงดําเนินงานไปอย่างตอ่เนือง โดยมีอตัราการเตบิโตระยะยาวของกระแสเงิน

สด (Perpetual Growth Rate) เท่ากับร้อยละ 1.50 อ้างอิงจากอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดตลอดระยะเวลา

ประมาณการและประมาณการของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตามหลักความระมัดระวัง โดยรายละเอียดสมมติฐาน

ทางการเงินและประมาณการผลการดําเนินงานปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

 

ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) เป็นอัตราคดิลดในการคํานวณมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของโครงการ ซึงเท่ากับ

ร้อยละ 9.16 ตามรายละเอียดการคํานวณดังแสดงไว้ในตารางที 11 ของรายงานฉบับนี โดยสรุปเปรียบเทียบ

สมมตฐิานสําคญัสําหรับจดัทําประมาณการทางการเงินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระและผู้ ประเมินราคาสินทรัพย์

เป็นดงันี 

  

ตารางท ี16 เปรียบเทยีบการประเมนิราคาราคาของโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 

 ผู้ประเมินราคา 
ไนท์แฟรงค์ BKKPA  ทปีรึกษาทางการเงนิอสิระ 

วธิีการประเมิน วิธีรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด 

วนัททีาํการประเมิน 25 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 17 กรกฎาคม 2556 

ราคาประเมิน  
(ล้านบาท) 

1,333.00 1,336.00 1,243.40 – 1,267.61 
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 ผู้ประเมินราคา 

ไนท์แฟรงค์ BKKPA  ทปีรึกษาทางการเงนิอสิระ 
ราคาจะขาย  
(ล้านบาท) 

1,372.00 – 1,466.00 1,372.00 – 1,466.00 1,372.00 – 1,466.00 

เปรียบเทยีบราคา
ประเมินกับราคา 
จะขาย 

ตํากว่าร้อยละ 2.84 – 9.07 ตํากว่าร้อยละ 2.62 – 8.87 ตํากว่าร้อยละ 7.61 – 15.18 

สมมติฐานหลัก 1. รายได้จากค่าเช่าและบริการอ้างองิ

จากค่าเช่าพืนทแีละค่าบริการตาม

สญัญา และกําหนดให้เทา่กบัอตัรา

ค่าเช่าและค่าบริการตามสภาพ

ตลาดเมือสนิสดุสญัญา และปรับ

อตัราค่าเช่าเพิมขึนร้อยละ 3  ถึงร้อย

ละ 7 ตามสภาวะตลาดทคีาดการณ์ 

2. อตัราการเช่าพืนทรีะหว่างเช่าตาม

สญัญา เทา่กบัร้อยละ 100 และเมือ

สนิสดุสญัญาเช่า เทา่กบัร้อยละ 97 

3. ค่าใช้จ่ายด้านบริหารอสงัหาริม-

ทรัพย์ ในอตัราตามทรีะบใุนสญัญา

ค่าใช้จ่ายบริหารกองทนุระหว่าง 

บลจ. กสกิรไทยกบับริษัทฯ และ

สาํรองเงินปรับปรุงในอนาคตร้อยละ 

1.00 ของรายได้รวม 

4. อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

(Capitalization Rate) ร้อยละ 7.50 

5. อตัราคิดลดร้อยละ 9.00 

1. รายได้จากค่าเช่าและบริการอ้างองิ

จากค่าเช่าพืนทแีละค่าบริการตาม

สญัญา และกําหนดให้เทา่กบัอตัรา

ค่าเช่าและค่าบริการตามสภาพ

ตลาดเมือสนิสดุสญัญา และปรับ

อตัราค่าเช่าเพิมทกุ 3 ปี ครังละร้อย

ละ 10 

2. อตัราการเช่าพืนทใีนปี 2556 – 2566 

ร้อยละ100 และหลงัหมดสญัญาเช่า

ปี 2556 – 2566 ร้อยละ 95 

3. ค่าใช้จ่ายด้านบริหารอสงัหาริม-

ทรัพย์ ในอตัราตามทรีะบใุนสญัญา

ค่าใช้จ่ายบริหารกองทนุระหว่าง 

บลจ. กสกิรไทยกบับริษัทฯ และ

สาํรองเงินปรับปรุงในอนาคตร้อยละ 

1.00 ของรายได้รวม 

4. อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

(Capitalization Rate) ร้อยละ 6.00 

5. อตัราคิดลดร้อยละ 9.50 

1. รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

อ้างอิงจากค่าเช่าพืนทแีละค่าบริการ

ตามสญัญา เมือสนิสดุสญัญา 

ประมาณการให้มีการปรับอตัราค่า

เช่าและค่าบริการด้วยอตัราเดมิตาม

สญัญาเทา่กบัร้อยละ 7.50 ทกุ 3 ปี 

2. อตัราการเช่าพืนทเีทา่กบัร้อยละ 100 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ้างอิง

จากนโยบายการดําเนินงานของ

ผู้บริหารในกรณีทบีริษัทฯ ยงัคง

ดําเนินการโครงการดงักลา่วต่อไป 

และประมาณการค่าซ่อมบาํรุงและ

สาํรองเพือดแูลรักษาทรัพย์สนิใน

อนาคต เทา่กบัร้อยละ 0.50 ของ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

4. อตัราการเติบโตระยะยาวของกระแส

เงินสดภายหลงัระยะเวลาประมาณ

การ (Perpetual Growth Rate) 

เทา่กบัร้อยละ 1.50  

5. อตัราคิดลดร้อยละ 9.16 
 

จากการคาํนวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตามสมมติฐานข้างต้น มลูค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ DSG Phase 

1 และ Phase 2 เท่ากับ 1,263.67 ล้านบาท นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการวิเคราะห์ค่าความไว 

(Sensitivity Analysis) สําหรับการประเมินมลูค่าของโครงการ เพือสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลียนแปลงของ

ปัจจยัตา่งๆ ดงันี  

 

กรณีที 1  ปรับอัตราการเช่าพืนทีภายหลังสินสดุสญัญาปัจจุบนัเป็นร้อยละ 97 จากกรณีฐาน 

กรณีที 2  ปรับอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการภายหลังสินสุดสัญญาปัจจุบันเพิมขึนและลดลงร้อยละ 

1.00 จากอัตราการเติบโตของกรณีฐาน 

 

ตารางท ี17 การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) 

กรณี 

อัตราการเช่าพนืทภีายหลัง

สินสุดสัญญาปัจจุบนั 

(ร้อยละของพนืทีให้เช่า) 

อัตราการเติบโตของค่าเช่า

และค่าบริการภายหลังสินสุด

สัญญาปัจจุบนั 

มลูค่าของโครงการ 

(ล้านบาท) 

กรณีที 1 97.00  ร้อยละ 7.50 ทกุๆ 3 ปี 1,243.40 
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กรณี 

อัตราการเช่าพนืทภีายหลัง

สินสุดสัญญาปัจจุบนั 

(ร้อยละของพนืทีให้เช่า) 

อัตราการเติบโตของค่าเช่า

และค่าบริการภายหลังสินสุด

สัญญาปัจจุบนั 

มลูค่าของโครงการ 

(ล้านบาท) 

กรณีฐาน 100.00 ร้อยละ 7.50 ทกุๆ 3 ปี 1,263.67 

กรณีที 2 100.00 ร้อยละ  6.50 – 8.50 ทกุๆ 3 ปี 1,259.72 – 1,267.61 

 

เมือเปรียบเทียบราคาในการเข้าทํารายการทีราคา 1,372.00 –  1,466.00 ล้านบาท กบัราคาททีปีรึกษาทางการเงินอิสระ

ประเมนิได้ท ี1,243.40 – 1,267.61 ล้านบาท พบว่าราคาทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้นันตํากว่าราคาในการเข้า

ทํารายการร้อยละ 7.61 – 15.18 

 

3) กรรมสิทธิในทดิีนและกรรมสิทธิในอาคารคลังสินค้าในโครงการ Ducati Phase 2 
 

ก) วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

ในการประเมินมลูคา่ยุตธิรรมของโครงการ Ducati Phase 2 ด้วยวิธีมลูคา่ตามบัญชีนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจะ

อ้างอิงจากประมาณการมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีจะทําการจําหน่ายให้แก่กองทุนรวม WHAPF อันได้แก่ 

กรรมสิทธิ ในทีดินจํานวน 2 โฉนด (โฉนดทีดินเลขที 20261และ 22337) กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้าโครงการ 

Ducati Phase 2 จํานวน 1 หลัง รวมถึงกรรมสิทธิ อืนๆ อันเป็นส่วนควบของอาคาร เครืองมือ อุปกรณ์ งานระบบใน

อาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้อง โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

ตารางท ี18 มลูค่าตามบัญชีของโครงการ Ducati Phase 2 

รายการ กรรมสิทธิ 
มลูค่าตามบัญชีโดยประมาณ  
ณ วันที 1 ธ.ค. 56 (ล้านบาท) 

กรรมสิทธิ ในทีดิน 2 โฉนด  33.00 

กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้า 1 หลัง บริษัทฯ 151.70 

กรรมสิทธิ ในทรัพย์สินอืน  ๆ  113.89 

มลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีจะจาํหน่าย  298.59 

 

ดงันัน มูลค่ายุติธรรมของโครงการ Ducati Phase 2 ทีจะจําหน่ายให้แก่กองทุนรวม WHAPF ซึงประเมินโดยวิธี

มลูค่าตามบัญชี จะเท่ากับ 298.59 ล้านบาท ซึงตํากว่าช่วงราคาเสนอขายที 519.00 – 554.00 ล้านบาท จํานวน 

220.41 – 255.41 ล้านบาท หรือตํากว่าร้อยละ 42.47 – 46.10 ของช่วงราคาทีจะเสนอขายให้แก่กองทุนรวม 

WHAPF 

 

ข)  วิธีราคาประเมนิของผู้ประเมนิราคาอิสระ 

ในการประเมินมลูค่าโดยวิธีนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ 

ไนท์แฟรงค์ และBKKPA ซึงรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย มีวัตถุประสงค์

เพือสาธารณะ  และประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยใช้ 1) วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost 

Approach) และ 2) วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 

อย่างไรก็ดี ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA เห็นว่า วิธีคิดจากรายได้เป็นวิธีการประเมินมูลค่าทีเหมาะสม เนืองจาก
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ทรัพย์สินทีประเมินเป็นทีดนิพร้อมอาคารคลงัสินค้าทีก่อให้เกิดรายได้จากการนําพืนทีภายในอาคารปล่อยเช่าและมี

การทําสัญญาเช่าระยะยาว โดยมีรายละเอียดสมมติฐานต่างๆ ทีใช้ในการประเมินมลูค่าของผู้ประเมินทังสองราย

ตามเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี  ซงึผลการประเมินด้วยวิธีดงักล่าวมีรายละเอียดการประเมินมลูค่ากรรมสิทธิ

ในทีดินและกรรมสิทธิ ในอาคารคลงัสินค้าของโครงการ Ducati Phase 2 เป็นดงันี 

 

ตารางท ี19 สรุปมลูค่ายุติธรรมของโครงการ Ducati Phase 2 โดยวิธีคิดจากรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 

จดัทาํโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA  

รายละเอียดสินทรัพย์ 
ประเมนิโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) 
ราคาประเมินโดยไนท์แฟรงค์ ราคาประเมินโดย BKKPA 

ทีดิน 2 โฉนด เนือที 17-1-00.7 ไร่ 

พร้อมสิงปลกูสร้าง 3 รายการ 
504.00 ล้านบาท 545.00 ล้านบาท 

หมายเหต ุ   ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Ducati Phase 2 ณ วนัทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน ด้วยวิธีต้นทุนทดแทน 
จดัทําโดยไนท์แฟรงค์ และ BKKPA เท่ากบั 294.90 ล้านบาท และ 215.30 ล้านบาท และวธีิคิดจากรายได้ ณ วนัทีประเมิน
มลูค่า เท่ากบั 228.00 ล้านบาท และ 342.00 ล้านบาท ตามลาํดับ 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่าโครงการ Ducati Phase 2 ด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลด

กระแสเงินสดของผู้ประเมินราคาอิสระทังสองรายมีความเหมาะสม เนืองจากสินทรัพย์ทีประเมินเป็นสินทรัพย์ที

ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต โดยโครงการดงักล่าวมีมูลค่าระหว่าง 504.00 – 545.00 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกับ

ราคาในการเข้าทํารายการที 519.00 – 554.00 ล้านบาท ซึงตํากว่าจํานวน 50.00 ล้านบาท หรือตํากว่าร้อยละ 9.03 

และสูงกว่าจํานวน 26.00 ล้านบาท หรือสูงกวา่ร้อยละ 5.01 

 

ค)   การประเมนิราคาโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของโครงการ Ducati Phase 2 

ทีคาดวา่จะได้รับในแต่ละปีจากการประมาณการทางการเงินในระยะเวลา 10 ปี 1 เดือน (ตงัแต่ 1 ธันวาคม 2556 ซึง

เป็นช่วงทีคาดว่าจะเข้าทํารายการ ถึง ณ 31 ธันวาคม 2566) สอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญาเช่าและสัญญา

บริการฉบบัปัจจบุัน นอกจากนี กําหนดสมมตฐิานในการคาํนวณหา Terminal Value ภายหลังระยะเวลาประมาณการ

วา่โครงการจะยังคงดาํเนินงานไปอย่างต่อเนือง โดยมีอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสด (Perpetual Growth 

Rate) เท่ากับร้อยละ 1.50 อ้างอิงจากอตัราการเติบโตของกระแสเงินสดตลอดระยะเวลาประมาณการและประมาณ

การของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตามหลักความระมัดระวงั โดยรายละเอียดสมมติฐานทางการเงินและประมาณ

การผลการดาํเนินงานปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

 

ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) เป็นอัตราคดิลดในการคํานวณมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของโครงการ ซึงเท่ากับ

ร้อยละ 9.16 ตามรายละเอียดการคํานวณดังแสดงไว้ในตารางที 11 ของรายงานฉบับนี โดยสรุปเปรียบเทียบ

สมมตฐิานสําคญัสําหรับจดัทําประมาณการทางการเงินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระและผู้ ประเมินราคาสินทรัพย์

เป็นดงันี 
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ตารางท ี20 เปรียบเทยีบการประเมินราคาโครงการ Ducati Phase 2 

 ผู้ประเมินราคา 

ไนท์แฟรงค์ BKKPA ทปีรึกษาทางการเงนิอสิระ 
วธิีการประเมิน วิธีรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด 

วนัททีาํการประเมิน 25 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 17 กรกฎาคม 2556 

ราคาประเมิน  
(ล้านบาท) 

504.00 545.00 492.86 – 502.47 

ราคาจะขาย  
(ล้านบาท) 

519.00 – 554.00 519.00 – 554.00 519.00 – 554.00 

เปรียบเทยีบราคา
ประเมินกับราคา 
จะขาย 

ตํากว่าร้อยละ 2.89 – 9.03 ตํากว่าร้อยละ 1.62 – สงูกว่าร้อยละ 

5.01 

ตํากว่าร้อยละ 3.19  – 11.04  

สมมติฐานหลัก 1. รายได้จากค่าเช่าและบริการอ้างองิ

จากค่าเช่าพืนทแีละค่าบริการตาม

สญัญา และกําหนดให้เทา่กบัอตัรา

ค่าเช่าและค่าบริการตามสภาพ

ตลาดเมือสนิสดุสญัญา และปรับ

อตัราค่าเช่าเพิมขึนร้อยละ 3  ถึงร้อย

ละ 7 ตามสภาวะตลาดทคีาดการณ์ 

2. อตัราการเช่าพืนทรีะหว่างเช่าตาม

สญัญา เทา่กบัร้อยละ 100 และเมือ

สนิสดุสญัญาเช่า เทา่กบัร้อยละ 97 

3. ค่าใช้จ่ายด้านบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ในอตัราตามทรีะบุ

ในสญัญาค่าใช้จ่ายบริหารกองทนุ

ระหว่าง บลจ. กสกิรไทยกบับริษัทฯ 

และสาํรองเงินปรับปรุงในอนาคต

ร้อยละร้อยละ 1 ของรายได้รวม 

4. อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

(Capitalization Rate)  ร้อยละ 7.50 

5. อตัราคิดลดร้อยละ 9.00 

1. รายได้จากค่าเช่าและบริการอ้างองิ

จากค่าเช่าพืนทแีละค่าบริการตาม

สญัญา และกําหนดให้เทา่กบัอตัรา

ค่าเช่าและค่าบริการตามสภาพ

ตลาดเมือสนิสดุสญัญา และปรับ

อตัราค่าเช่าเพิมทกุ 3 ปี ครังละร้อย

ละ 10 

2. อตัราการเช่าพืนทใีนปี 2557 – 2566 

ร้อยละ100 และในปี 2567 หลงั

สนิสดุสญัญาเช่า กําหนดอตัราการ

เช่าพืนทร้ีอยละ 90 

3. ค่าใช้จ่ายด้านบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ในอตัราตามทรีะบุ

ในสญัญาค่าใช้จ่ายบริหารกองทนุ

ระหว่าง บลจ. กสกิรไทยกบับริษัทฯ 

และสาํรองเงินปรับปรุงในอนาคต

ร้อยละ 1 ของรายได้รวม 

4. อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

(Capitalization Rate) ร้อยละ 6.0 

5. อตัราคิดลดร้อยละ 9.5 

1. รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

อ้างอิงจากค่าเช่าพืนทแีละค่าบริการ

ตามสญัญา เมือสนิสดุสญัญา 

ประมาณการให้มีการปรับอตัราค่า

เช่าและค่าบริการด้วยอตัราเดมิตาม

สญัญาเทา่กบัร้อยละ 8.00 ทกุ 3 ปี 

2. อตัราการเช่าพืนทเีทา่กบัร้อยละ 100 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ้างอิง

จากนโยบายการดําเนินงานของ

ผู้บริหารในกรณีทบีริษัทฯ ยงัคง

ดําเนินการโครงการดงักลา่วต่อไป 

และประมาณการค่าซ่อมบาํรุงและ

สาํรองเพือดแูลรักษาทรัพย์สนิใน

อนาคต เทา่กบัร้อยละ 0.50 ของ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

4. อตัราการเติบโตระยะยาวของกระแส

เงินสดภายหลงัระยะเวลาประมาณ

การ (Perpetual Growth Rate) 

เทา่กบัร้อยละ 1.50  

5. อตัราคิดลดร้อยละ 9.16 

 

จากการคาํนวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตามสมมติฐานข้างต้น มลูคา่ปัจจุบันสุทธิของโครงการ Ducati Phase 

2 เท่ากับ 500.34 ล้านบาท นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) 

สําหรับการประเมินมลูคา่ของโครงการ เพือสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลียนแปลงของปัจจัยต่างๆ ดงัน ี

 

กรณีที 1  ปรับอัตราการเช่าพนืทีภายหลังสินสดุสญัญาปัจจุบนัเป็นร้อยละ 97 จากกรณีฐาน 

กรณีที 2  ปรับอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการภายหลังสินสุดสัญญาปัจจุบันเพิมขึนและลดลงร้อยละ 

1.00 จากอัตราการเติบโตของกรณีฐาน 
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ตารางท ี21 การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) 

กรณี 

อัตราการเช่าพนืทภีายหลัง

สินสุดสัญญาปัจจุบนั 

(ร้อยละของพนืทีให้เช่า) 

อัตราการเติบโตของค่าเช่า

และค่าบริการภายหลังสินสุด

สัญญาปัจจุบนั 

มลูค่าของโครงการ 

(ล้านบาท) 

กรณีที 1 97.00  ร้อยละ 8.00 ทกุๆ 3 ปี 492.86 

กรณีฐาน 100.00 ร้อยละ 8.00 ทกุๆ 3 ปี 500.34 

กรณีที 2 100.00 ร้อยละ  7.00 – 9.00 ทกุๆ 3 ปี 498.21 – 502.47 

 

เมือเปรียบเทียบราคาในการเข้าทํารายการทีราคา 519.00 – 554.00 ล้านบาท กับราคาทีทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระประเมนิได้ท ี492.86 – 502.47 ล้านบาท พบว่าราคาทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้นันตํากว่าราคา

ในการเข้าทํารายการร้อยละ 3.19  – 11.04 

 

4) กรรมสิทธิในอาคารคลังสินค้าในโครงการ DKSH 3M Phase 2  

 

ก) วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

ในการประเมินมลูค่ายุติธรรมของโครงการ DKSH 3M Phase 2 ด้วยวิธีมลูค่าตามบัญชีนัน ทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระจะอ้างอิงจากประมาณการมลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีจะทําการจําหน่ายให้แก่กองทุนรวม WHAPF อัน

ได้แก่ กรรมสิทธิ ในอาคารคลงัสินค้าโครงการ DKSH 3M Phase 2 จํานวน 1 หลัง รวมถึงกรรมสิทธิ อืนๆ อันเป็นส่วน

ควบของอาคาร เครืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้อง โดยมีรายละเอียดดงัน ี

 

ตารางท ี22 มลูค่าตามบัญชีของโครงการ DKSH 3M Phase 2 

รายการ กรรมสิทธิ 
มลูค่าตามบัญชีโดยประมาณ  

ณ วันที 1 ธ.ค. 56 (ล้านบาท) 

กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้า 1 หลัง ดบับลิวเอชเอ 

อะไลแอนซ์ 

104.87 

กรรมสิทธิ ในทรัพย์สินอืน  ๆ 40.68 

มลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีจะจาํหน่าย  145.55 

 

ดงันัน มูลค่ายุติธรรมของโครงการ DKSH 3M Phase 2 ทีจะจําหน่ายให้แก่กองทุนรวม WHAPF ซึงประเมินโดยวิธี

มลูค่าตามบัญชี จะเท่ากับ 145.55 ล้านบาท ซึงตํากว่าช่วงราคาเสนอขายที 176.00 – 188.00 ล้านบาท จํานวน  

30.45 – 42.45 ล้านบาท หรือตํากว่าร้อยละ 17.30 – 22.58 ของช่วงราคาทีจะเสนอขายให้แก่กองทนุรวม WHAPF 

 

ข)  วิธีราคาประเมนิของผู้ประเมนิราคาอิสระ 

ในการประเมินมลูค่าโดยวิธีนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ 

ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA ซึงรายงานการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย มีวัตถุประสงค์

เพือสาธารณะ  และประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยใช้ 1) วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost 

Approach) และ 2) วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 

อย่างไรก็ดี ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA เห็นว่า วิธีคิดจากรายได้เป็นวิธีการประเมินมูลค่าทีเหมาะสม เนืองจาก
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ทรัพย์สินทีประเมินเป็นทีดนิพร้อมอาคารคลงัสินค้าทีก่อให้เกิดรายได้จากการนําพืนทีภายในอาคารปล่อยเช่าและมี

การทําสัญญาเช่าระยะยาว โดยมีรายละเอียดสมมติฐานต่างๆ ทีใช้ในการประเมินมลูค่าของผู้ประเมินทังสองราย

ตามเอกสารแนบ 4 ของรายงานฉบับนี  ซงึผลการประเมินมลูค่ายุตธิรรมของโครงการ DKSH 3M Phase 2 เป็นดงัน ี

 

ตารางท ี23 สรุปมลูค่ายุติธรรมของโครงการ DKSH 3M Phase 2 โดยวิธีคิดจากรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 

จดัทาํโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA  

รายละเอียดสินทรัพย์ 
ประเมนิโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) 
ราคาประเมินโดยไนท์แฟรงค์ ราคาประเมินโดย BKKPA 

ทีดิน 1 โฉนด เนือที 7-3-30.89 ไร่  

พร้อมอาคารสิงปลกูสร้าง  
174.00 ล้านบาท 171.00 ล้านบาท 

หมายเหต ุผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DKSH 3M Phase 2 ณ วนัทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน ด้วยวิธีต้นทุนทดแทน 
จดัทําโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA เท่ากับ 140.00 ล้านบาท และ 138.41 ล้านบาท และวิธีคิดจากรายได้ ณ วนัทีประเมิน
มลูค่า เท่ากบั 60.00 ล้านบาท และ 59.00 ล้านบาท ตามลาํดับ 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่าโครงการ DKSH 3M Phase 2 ด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิด

ลดกระแสเงินสดของผู้ประเมินราคาอิสระทังสองรายมีความเหมาะสม เนืองจากสินทรัพย์ทีประเมินเป็นสินทรัพย์ที

ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต โดยโครงการดงักล่าวมีมูลค่าระหว่าง 171.00 – 174.00 ล้านบาท ซึงตํากว่าราคาใน

การเข้าทํารายการที 176.00 – 188.00 ล้านบาท จํานวน 2.00 – 17.00 ล้านบาท หรือตํากว่าร้อยละ 1.14 – 9.04 

 

ค)   การประเมนิราคาโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมลูคา่ปัจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานโครงการ DKSH 3M Phase 2 

ทีคาดวา่จะได้รับในแต่ละปีจากการประมาณการทางการเงินในระยะเวลา 22 ปี (ตงัแต่ 1 ธันวาคม 2556 ซึงเป็นช่วง

ทีคาดว่าจะเข้าทํารายการ ถึง ณ 8 ธันวาคม 2578) ซึงเป็นระยะเวลาสินสุดของสัญญาเช่าทีดิน โดยรายละเอียด

สมมตฐิานทางการเงินและประมาณการผลการดาํเนินงานปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

 

ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) เป็นอัตราคดิลดในการคํานวณมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของโครงการ ซึงเท่ากับ

ร้อยละ 9.16 ตามรายละเอียดการคํานวณดังแสดงไว้ในตารางที 11 ของรายงานฉบับนี โดยสรุปเปรียบเทียบ

สมมตฐิานสําคญัสําหรับจดัทําประมาณการทางการเงินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระและผู้ ประเมินราคาสินทรัพย์

เป็นดงันี 

ตารางท ี24 เปรียบเทยีบการประเมนิราคาของโครงการ DKSH 3M Phase 2 

 ผู้ประเมินราคา 

ไนท์แฟรงค์ BKKPA ทปีรึกษาทางการเงนิอสิระ 
วธิีการประเมิน วิธีรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด 

วนัททีาํการ
ประเมิน 

25 เมษายน 2556 23 เมษายน 2556 17 กรกฎาคม 2556 

ราคาประเมิน  
(ล้านบาท) 

174.00 171.00 186.06 – 189.56 
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 ผู้ประเมินราคา 

ไนท์แฟรงค์ BKKPA ทปีรึกษาทางการเงนิอสิระ 
ราคาจะขาย  
(ล้านบาท) 

176.00 – 188.00 176.00 – 188.00 176.00 – 188.00  

เปรียบเทยีบราคา
ประเมินกับราคา 
จะขาย 

ตํากว่าร้อยละ 1.14 - 7.45 ตํากว่าร้อยละ 2.84 - 9.04 ตํากว่าร้อยละ 1.03 – สงูกว่าร้อยละ 

7.70 

สมมติฐานหลัก 1. รายได้จากค่าเช่าและบริการอ้างองิ

จากค่าเช่าพืนทแีละค่าบริการตาม

สญัญา และกําหนดให้เทา่กบัอตัรา

ค่าเช่าและค่าบริการตามสภาพ

ตลาดเมือสนิสดุสญัญา และปรับ

อตัราค่าเช่าเพิมขึนร้อยละ 3 ถึงร้อย

ละ 7 ตามสภาวะตลาดทคีาดการณ์ 

2. อตัราการเช่าพืนทรีะหว่างเช่าตาม

สญัญา เทา่กบัร้อยละ 100 และเมือ

สนิสดุสญัญาเช่าจนถึงปีที 18 

เทา่กบัร้อยละ 97 และปีท ี19 – 23 

เทา่กบัร้อยละ 85 

3. ค่าใช้จ่ายด้านบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ในอตัราตามทรีะบุ

ในสญัญาค่าใช้จ่ายบริหารกองทนุ

ระหว่าง บลจ.กสกิรไทยกบัดบับลวิ

เอชเอ อะไลแอนซ์ และสาํรองเงิน

ปรับปรุงในอนาคตร้อยละ 1.00 ของ

รายได้รวม 

4. อตัราคิดลดร้อยละ 10.50 

1. รายได้จากค่าเช่าและบริการอ้างองิ

จากค่าเช่าพืนทแีละค่าบริการตาม

สญัญา และกําหนดให้เทา่กบัอตัรา

ค่าเช่าและค่าบริการตามสภาพ

ตลาดเมือสนิสดุสญัญา และปรับ

อตัราค่าเช่าเพิมทกุ 3 ปี ครังละร้อย

ละ 10 

2. อตัราการเช่าพืนทใีนปี 2556 – 2569 

ประมาณร้อยละ 100 และปี 2570 

จนถึงสนิสดุสญัญาเช่าประมาณร้อย

ละ 95 

3.  ค่าใช้จ่ายด้านบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ในอตัราตามทรีะบุ

ในสญัญาค่าใช้จ่ายบริหารกองทนุ

ระหว่าง บลจ. กสกิรไทยกบัดบับลวิ

เอชเอ อะไลแอนซ์ และสาํรองเงิน

ปรับปรุงในอนาคตร้อยละ 1.00 ของ

รายได้รวม 

4. อตัราคิดลดร้อยละ 11.00 

1. รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

อ้างอิงจากค่าเช่าพืนทแีละค่าบริการ

ตามสญัญา เมือสนิสดุสญัญา 

ประมาณการให้มีการปรับอตัราค่า

เช่าและค่าบริการเทา่กบัร้อยละ 10 

ทกุ 3 ปี 

2. อตัราการเช่าพืนทเีทา่กบัร้อยละ 100 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ้างอิง

จากนโยบายการดําเนินงานของ

ผู้บริหารในกรณีทบีริษัทฯ ยงัคง

ดําเนินการโครงการดงักลา่วต่อไป 

และประมาณการค่าซ่อมบาํรุงและ

สาํรองเพือดแูลรักษาทรัพย์สนิใน

อนาคต เทา่กบัร้อยละ 0.50 ของ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

4. เนืองจากโครงการ 3M Phase 2 

ตงัอยูบ่นพืนทเีช่า ซึงปัจจบุนักองทนุ

รวม WHAPF เป็นผู้ถือครอง

กรรมสทิธิ ในสทิธิการเช่าดงักลา่ว 

ดงันนั ในกรณีทบีริษัทฯ ยงัคง

ดําเนินการโครงการต่อไปในอนาคต 

ทปีรึกษาทางการเงินอสิระประมาณ

การให้บริษัทฯ ต้องจ่ายชําระค่าเช่า

ทดีิน โดยอ้างอิงค่าเช่าตามสญัญา

เช่าระหว่างกองทนุรวม WHAPF และ

ผู้ ให้เช่า ณ ปัจจบุนั สาํหรับพืนที

โครงการ DKSH 3M Phase 2  

5. อตัราคิดลดร้อยละ 9.16 

 

จากการคํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตามสมมติฐานข้างต้น มลูค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ DKSH 3M 

Phase 2 เท่ากับ 188.34 ล้านบาท นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity 

Analysis) สําหรับการประเมินมลูคา่ของโครงการ เพือสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลียนแปลงของปัจจัยต่างๆ ดงัน ี

 

กรณีที 1  ปรับอัตราการเช่าพืนทีภายหลังสินสดุสญัญาปัจจุบนัเป็นร้อยละ 97 จากกรณีฐาน 

กรณีที 2  ปรับอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการภายหลังสินสุดสัญญาปัจจุบันเพิมขึนและลดลงร้อยละ 

1.00 จากอัตราการเติบโตของกรณีฐาน 
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ตารางท ี25 การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) 

กรณี 

อัตราการเช่าพนืทภีายหลัง

สินสุดสัญญาปัจจุบนั 

(ร้อยละของพนืทีให้เช่า) 

อัตราการเติบโตของค่าเช่า

และค่าบริการภายหลังสินสุด

สัญญาปัจจุบนั 

มลูค่าของโครงการ 

(ล้านบาท) 

กรณีที 1 97.00  ร้อยละ 10.00 ทกุๆ 3 ปี 186.06 

กรณีฐาน 100.00 ร้อยละ 10.00 ทกุๆ 3 ปี 188.34 

กรณีที 2 100.00 ร้อยละ  9.00 – 11.00 ทกุๆ 3 ปี 187.14 – 189.56 

 

เมือเปรียบเทียบราคาในการเข้าทํารายการทีราคา 176.00 – 188.00 ล้านบาท กับราคาทีทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระประเมนิได้ท ี186.06 – 189.56 ล้านบาท พบว่าราคาทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้นันตํากว่าราคา

ในการเข้าทํารายการร้อยละ 1.03 และสงูกว่าร้อยละ 7.70 

 

5) กรรมสิทธิในทดิีนและกรรมสิทธิในอาคารคลังสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) 
 

ก) วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

ในการประเมินมลูคา่ยุตธิรรมของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) ด้วยวิธีมลูค่าตามบัญชี

นัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจะอ้างอิงจากประมาณการมลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีจะทําการจําหน่ายให้แก่

กองทุนรวม WHAPF อันได้แก่ กรรมสิทธิ ในทีดินจํานวน 5 โฉนด (โฉนดทีดินเลขที 18140, 18141, 2368, 21706 

และ 36035) กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้าโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) จํานวน 4 

หลัง รวมถึงกรรมสิทธิ อืนๆ อันเป็นส่วนควบของอาคาร เครืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนที

เกียวข้อง โดยมีรายละเอียดดงัน ี

 

ตารางท ี26 มลูค่าตามบัญชีของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) 

รายการ กรรมสิทธิ 
มลูค่าตามบัญชีโดยประมาณ  
ณ วันที 1 ธ.ค. 56 (ล้านบาท) 

กรรมสิทธิ ในทีดิน 5 โฉนด 
ดบับลิวเอชเอ 

อะไลแอนซ์ 

162.91 

กรรมสิทธิ ในอาคารคลังสินค้า 4 หลัง 435.27 

กรรมสิทธิ ในทรัพย์สินอืน  ๆ 106.60 

มลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีจะจาํหน่าย  704.78 

 

ดงันนั มลูค่ายุติธรรมของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) ทีจะจําหน่ายให้แก่กองทุนรวม 

WHAPF ซงึประเมินโดยวิธีมลูค่าตามบญัชี จะเท่ากับ 704.78 ล้านบาท ซึงตํากว่าช่วงราคาเสนอขายที 1,147.00 

– 1,225.00 ล้านบาท จํานวน 442.22 – 520.22 ล้านบาท หรือตํากว่าร้อยละ 38.55 – 42.47 ของช่วงราคาทีจะเสนอ

ขายให้แก่กองทุนรวม WHAPF 

 

ข)  วิธีราคาประเมนิของผู้ประเมนิราคาอิสระ 

ในการประเมินมลูค่าโดยวิธีนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ 

ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA ซึงรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย มีวัตถุประสงค์

เพือสาธารณะ  และประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยใช้ 1) วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost 
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Approach) และ 2) วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 

อย่างไรก็ดี ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA เห็นว่า วิธีคิดจากรายได้เป็นวิธีการประเมินมูลค่าทีเหมาะสม เนืองจาก

ทรัพย์สินทีประเมินเป็นทีดนิพร้อมอาคารคลงัสินค้าทีก่อให้เกิดรายได้จากการนําพืนทีภายในอาคารปล่อยเช่าและมี

การทําสัญญาเช่าระยะยาว โดยมีรายละเอียดสมมติฐานต่างๆ ทีใช้ในการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินทังสองราย

ตามเอกสารแนบ 5 ของรายงานฉบับนี  ซึงผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของโครงการ WHA Mega Logistics 

Center (พานทอง ชลบรีุ) เป็นดงันี 

 

ตารางท ี27 สรุปมลูค่ายุติธรรมของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) 

โดยวิธีคิดจากรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด จดัทาํโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA  

รายละเอียดสินทรัพย์ 
ประเมนิโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) 
ราคาประเมินโดยไนท์แฟรงค์ ราคาประเมินโดย BKKPA 

ทีดิน 5 โฉนด เนือที 39-0-18 ไร่  

พร้อมอาคารสิงปลกูสร้าง  

1,114.00 ล้านบาท 1,182.00 ล้านบาท 

หมายเหต ุ ผลการประเมินมลูค่าสินทรพัย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบรีุ) ณ วนัทีกองทุนรวม WHAPF เข้า
ลงทนุ ด้วยวธีิต้นทุนทดแทน จดัทําโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA เท่ากับ 696.00 ล้านบาท และ 758.62 ล้านบาท และวธีิคิด
จากรายได้ ณ วนัทีประเมินมลูค่า เท่ากบั 831.00 ล้านบาท และ 888.00 ล้านบาท ตามลาํดับ 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่าโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) ด้วย

วธีิคดิจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดของผู้ประเมินราคาอิสระทงัสองรายมีความเหมาะสม เนืองจากสินทรัพย์

ทีประเมินเป็นสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต โดยโครงการดงักล่าวมีมูลค่าระหว่าง 1,114.00 – 1,182.00 

ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกับราคาในการเข้าทํารายการที 1,147.00 – 1,225.00 ล้านบาท ซึงตํากว่าจํานวน 111.00 

ล้านบาท หรือตํากว่าร้อยละ 9.06 และสูงกว่าจํานวน 35.00 ล้านบาท หรือสูงกวา่ร้อยละ 3.05 

 

ค)   การประเมนิราคาโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (พานทอง ชลบรีุ) ทีคาดวา่จะได้รับในแต่ละปีจากการประมาณการทางการเงินในระยะเวลา 10 ปี 

1 เดือน (ตงัแต่ 1 ธันวาคม 2556 ซงึเป็นช่วงทีคาดว่าจะเข้าทํารายการ ถึง ณ 31 ธันวาคม 2566) นอกจากนี กําหนด

สมมตฐิานในการคาํนวณหา Terminal Value ภายหลังระยะเวลาประมาณการวา่โครงการจะยงัคงดาํเนินงานไปอย่าง

ตอ่เนือง โดยมีอัตราการเตบิโตระยะยาวของกระแสเงินสด (Perpetual Growth Rate) เท่ากับร้อยละ 1.50 อ้างอิงจาก

อตัราการเตบิโตของกระแสเงินสดตลอดระยะเวลาประมาณการและประมาณการของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตาม

หลักความระมดัระวงั โดยรายละเอียดสมมติฐานทางการเงินและประมาณการผลการดําเนินงานปรากฏตามเอกสาร

แนบ 7 

 

ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) เป็นอัตราคดิลดในการคํานวณมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของโครงการ ซึงเท่ากับ

ร้อยละ 9.16 ตามรายละเอียดการคํานวณดังแสดงไว้ในตารางที 11 ของรายงานฉบับนี โดยสรุปเปรียบเทียบ
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สมมตฐิานสําคญัสําหรับจดัทําประมาณการทางการเงินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระและผู้ ประเมินราคาสินทรัพย์

เป็นดงันี 

 

ตารางท ี28 เปรียบเทยีบการประเมนิราคาราคาของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) 

 ผู้ประเมินราคา 
ไนท์แฟรงค์ BKKPA  ทปีรึกษาทางการเงนิอสิระ 

วธิีการประเมิน วิธีรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด 

วนัททีาํการประเมิน 25 เมษายน 2556 22 เมษายน 2556 17 กรกฎาคม 2556 

ราคาประเมิน  
(ล้านบาท) 

1,114.00 1,182.00 1,087.84 – 1,131.53 

ราคาจะขาย  
(ล้านบาท) 

1,147.00 – 1,225.00 1,147.00 – 1,225.00 1,147.00 – 1,225.00 

เปรียบเทยีบราคา
ประเมินกับราคา 
จะขาย 

ตํากว่าร้อยละ 2.88 – 9.06 ตํากว่าร้อยละ 3.51 – สงูกว่าร้อยละ 

3.05 

ตํากว่าร้อยละ ร้อยละ 1.35  – 11.20 

สมมติฐานหลัก 1. รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

อ้างอิงจากค่าเช่าพืนทแีละค่าบริการ

ตามสญัญา และกําหนดให้เทา่กบั

อตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสภาพ

ตลาดเมือสนิสดุสญัญา และปรับ

อตัราค่าเช่าเพิมขึนร้อยละ 3  ถึงร้อย

ละ 7 ตามสภาวะตลาดทคีาดการณ์ 

2. อตัราการเช่าพืนทรีะหว่างเช่าตาม

สญัญา เทา่กบัร้อยละ 100 และเมือ

สนิสดุสญัญาเช่า เทา่กบัร้อยละ 97 

3. ค่าใช้จ่ายด้านบริหารอสงัหาริม-

ทรัพย์ ในอตัราตามทรีะบใุนสญัญา

ค่าใช้จ่ายบริหารกองทนุระหว่าง 

บลจ. กสกิรไทยกบัดบับลวิเอชเอ 

อะไลแอนซ์ และสาํรองเงินปรับปรุง

ในอนาคตร้อยละ 1.00 ของรายได้

รวม  

4. อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

(Capitalization Rate) ร้อยละ 7.50 

5. อตัราคิดลดร้อยละ 9.00 

1. รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

อ้างอิงจากค่าเช่าพืนทแีละค่าบริการ

ตามสญัญา และกําหนดให้เทา่กบั

อตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสภาพ

ตลาดเมือสนิสดุสญัญา และปรับ

อตัราค่าเช่าเพิมทกุ 3 ปี ครังละร้อย

ละ 10 

2. อตัราการเช่าพืนทใีนปี 2556 – 2557 

เป็นไปตามสญัญาเช่า และหลงัจาก

หมดสญัญาเช่าในปี 2557 กําหนด 

ให้อตัราการเช่าพืนทเีท่ากบัร้อยละ 

95 

3. ค่าใช้จ่ายด้านบริหารอสงัหาริม-

ทรัพย์ ในอตัราตามทรีะบใุนสญัญา

ค่าใช้จ่ายบริหารกองทนุระหว่าง 

บลจ. กสกิรไทยกบัดบับลวิเอชเอ 

อะไลแอนซ์ และสาํรองเงินปรับปรุง

ในอนาคตร้อยละ 1.00 ของรายได้

รวม 

4. อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

(Capitalization Rate) ร้อยละ 6.00 

5. อตัราคิดลดร้อยละ 9.50  

1. รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

อ้างอิงจากค่าเช่าพืนทแีละค่าบริการ

ตามสญัญา เมือสนิสดุสญัญา 

ประมาณการให้มีการปรับอตัราค่า

เช่าและค่าบริการด้วยอตัราเดมิตาม

สญัญาเทา่กบัร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี 

2. อตัราการเช่าพืนทเีทา่กบัร้อยละ 100 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ้างอิง

จากนโยบายการดําเนินงานของ

ผู้บริหารในกรณีทบีริษัทฯ ยงัคง

ดําเนินการโครงการดงักลา่วต่อไป 

และประมาณการค่าซ่อมบาํรุงและ

สาํรองเพือดแูลรักษาทรัพย์สนิใน

อนาคต เทา่กบัร้อยละ 0.50 ของ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

4. อตัราการเติบโตระยะยาวของกระแส

เงินสดภายหลงัระยะเวลาประมาณ

การ (Perpetual Growth Rate) 

เทา่กบัร้อยละ 1.50 

5. อตัราคิดลดร้อยละ 9.16 

 

จากการคํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตามสมมติฐานข้างต้น มลูค่าของโครงการ WHA Mega Logistics 

Center (พานทอง ชลบรีุ) เท่ากับ 1,113.94 ล้านบาท นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการวิเคราะห์ค่าความ
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ไว (Sensitivity Analysis) สําหรับการประเมินมลูคา่ของโครงการ เพือสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลียนแปลงของ

ปัจจยัตา่งๆ ดงัน ี

 

กรณีที 1  ปรับอัตราการเช่าพืนทีภายหลังสินสดุสญัญาปัจจุบนัเป็นร้อยละ 97 จากกรณีฐาน 

กรณีที 2  ปรับอัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการภายหลังสินสุดสัญญาปัจจุบันเพิมขึนและลดลงร้อยละ 

1.00 จากอัตราการเติบโตของกรณีฐาน 

 

ตารางท ี29 การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) 

กรณี 

อัตราการเช่าพนืทภีายหลัง

สินสุดสัญญาปัจจุบนั 

(ร้อยละของพนืทีให้เช่า) 

อัตราการเติบโตของค่าเช่า

และค่าบริการภายหลังสินสุด

สัญญาปัจจุบนั 

มลูค่าของโครงการ 

(ล้านบาท) 

กรณีที 1 97.00   ร้อยละ 10.00 ทกุๆ 3 ปี 1,087.84 

กรณีฐาน 100.00 ร้อยละ 10.00 ทกุๆ 3 ปี 1,113.94 

กรณีที 2 100.00 ร้อยละ  9.00 – 11.00 ทกุๆ 3 ปี 1,096.60 – 1,131.53 

 

เมือเปรียบเทียบราคาในการเข้าทํารายการทีราคา 1,147.00 – 1,225.00 ล้านบาท กับราคาทีทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระประเมนิได้ท ี1,087.84 – 1,131.53 ล้านบาท พบว่าราคาทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้นันตํากว่า

ราคาในการเข้าทํารายการ ร้อยละ 1.35  – 11.20 

 

6) กรรมสิทธิในระบบปรับอากาศในโครงการ Healthcare 

 

ก) วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

ในการประเมินมลูค่ายุติธรรมของระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare ด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชีนัน ทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระจะอ้างอิงจากประมาณการมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีจะทําการจําหน่ายให้แก่กองทุนรวม 

WHAPF อนัได้แก่ กรรมสิทธิ ในระบบเครืองปรับอากาศ ซึงตดิตงัในโครงการ Healthcare โดยมีรายละเอียดดงัน ี

 

ตารางท ี30 มลูค่าตามบัญชีของระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 

รายการ กรรมสิทธิ 
มลูค่าตามบัญชีโดยประมาณ  
ณ วันที 1 ธ.ค. 56 (ล้านบาท) 

กรรมสิทธิ ในระบบปรับอากาศ แวร์เฮาส์ เอเชีย 31.00 

มลูค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีจะจาํหน่าย  31.00 

 

ดงันนั มลูคา่ยติุธรรมของระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare ทีจะจําหน่ายให้แก่กองทุนรวม WHAPF ซึงประเมิน

โดยวิธีมูลค่าตามบัญชี จะเท่ากับ 31.00 ล้านบาท ซึงตํากว่าช่วงราคาเสนอขายที 44.00 – 47.00 ล้านบาท 

จํานวน 13.00 – 16.00 ล้านบาท หรือตํากว่าประมาณร้อยละ 29.55 – 34.04 ของช่วงราคาทีจะเสนอขายให้แก่

กองทุนรวม WHAPF 
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ข)  วิธีราคาประเมนิของผู้ประเมนิราคาอิสระ 

ในการประเมินมลูค่าโดยวิธีนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ 

ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA ซึงรายงานการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย มีวัตถุประสงค์

เพือสาธารณะ  และประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยใช้ 1) วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost 

Approach) และ 2) วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 

อย่างไรก็ดี ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA เห็นว่า วิธีคิดจากรายได้เป็นวิธีการประเมินมูลค่าทีเหมาะสม เนืองจาก

ทรัพย์สินทีประเมินเป็นระบบปรับอากาศทีก่อให้เกิดรายได้จากการให้เช่าและมีการทําสัญญาเช่าระยะยาว โดยมี

รายละเอียดสมมตฐิานตา่งๆ ทีใช้ในการประเมินมลูคา่ของผู้ประเมินทังสองรายตามเอกสารแนบ 6 ของรายงานฉบับ

นี  ซงึผลการประเมินมลูค่ายุตธิรรมของระบบปรับอากาศในโครงการ Healthcare เป็นดงัน ี

 

ตารางท ี31 สรุปมลูค่ายุติธรรมของระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 

โดยวิธีคิดจากรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด จดัทาํโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA  

รายละเอียดสินทรัพย์ 
ประเมนิโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) 
ราคาประเมินโดยไนท์แฟรงค์ ราคาประเมินโดย BKKPA 

ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 50.00 ล้านบาท 43.00 ล้านบาท 

หมายเหต ุผลการประเมินมลูค่าสนิทรพัย์ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare ณ วนัทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทนุ ด้วยวิธีต้นทุน
ทดแทน จดัทําโดย BKKPA เท่ากับ 31.00 ล้านบาท และวธิีคิดจากรายได้ ณ วนัทีประเมินมลูค่า จดัทําโดยไนท์แฟรงค์ และ 
BKKPA เท่ากับ 40.00 ล้านบาท และ 42.00 ล้านบาท ตามลาํดับ 
 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณามูลค่าของระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare โดยอ้างอิงจากรายงาน

ประเมินมลูค่าของ ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA พบว่ามูลค่าของระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare โดยวิธี

ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี มีมูลค่าระหว่าง 43.00 – 50.00 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกับราคาเข้าทํารายการที 

44.00 – 47.00 ล้านบาท ตํากว่าจํานวน 4.00 ล้านบาท หรือตํากว่าร้อยละ 8.51 และสูงกว่าจํานวน 6.00 ล้านบาท 

หรือสูงกวา่ร้อยละ 13.64 

 

ค)  การประเมนิราคาโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจากระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare ทีคาด

วา่จะได้รับในแต่ละปีจากการประมาณการทางการเงินในระยะเวลา 10 ปี 1 เดือน (ตงัแต่ 1 ธันวาคม 2556 ซึงเป็น

ช่วงทีคาดวา่จะเข้าทํารายการ ถึง ณ 31 ธันวาคม 2566) สอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญาเช่าและสัญญาบริการ

ฉบับปัจจุบัน นอกจากนี กําหนดสมมติฐานในการคํานวณหา Terminal Value ภายหลังระยะเวลาประมาณการว่า

โครงการจะยังคงดาํเนินงานไปอย่างต่อเนือง โดยมีอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสด (Perpetual Growth 

Rate) เท่ากับร้อยละ 1.50 อ้างอิงจากอตัราการเติบโตของกระแสเงินสดตลอดระยะเวลาประมาณการและประมาณ

การของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตามหลักความระมัดระวงั โดยรายละเอียดสมมติฐานทางการเงินและประมาณ

การผลการดาํเนินงานปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

 

ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) เป็นอัตราคดิลดในการคํานวณมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของโครงการ ซึงเท่ากับ

ร้อยละ 9.16 ตามรายละเอียดการคํานวณดังแสดงไว้ในตารางที 11 ของรายงานฉบับนี โดยสรุปเปรียบเทียบ
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สมมตฐิานสําคญัสําหรับจดัทําประมาณการทางการเงินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระและผู้ ประเมินราคาสินทรัพย์

เป็นดงันี 

 

ตารางท ี32 เปรียบเทยีบการประเมินราคาของระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 

 ผู้ประเมินราคา 

ไนท์แฟรงค์ BKKPA ทปีรึกษาทางการเงนิอสิระ 

วธิีการประเมิน วิธีรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด 

วนัททีาํการ
ประเมิน 

25 เมษายน 2556 23 เมษายน 2556 17 กรกฎาคม 2556 

ราคาประเมิน  
(ล้านบาท) 

50.00 43.00 43.60 – 43.97 

ราคาจะขาย  
(ล้านบาท) 

44.00 – 47.00 44.00 – 47.00 44.00 – 47.00 

เปรียบเทยีบราคา
ประเมินกับราคา 
จะขาย 

สงูกว่าร้อยละ 6.38 – 13.64 ตํากว่าร้อยละ 2.27 – 8.51 ตํากว่าร้อยละ 0.06 – 7.23  

สมมติฐานหลัก 1. รายได้จากค่าบริการอ้างองิจาก

ค่าบริการตามสญัญา และ

กําหนดให้เทา่กบัอตัราค่าบริการตาม

สภาพตลาดเมือสนิสดุสญัญา และ

ปรับอตัราค่าบริการเพิมขึนร้อยละ 3 

ถึงร้อยละ 7 ตามสภาวะตลาดที

คาดการณ์ 

2. อตัราการเช่าพืนทรีะหว่างเช่าตาม

สญัญาเทา่กบัร้อยละ 100 และเมือ

สนิสดุสญัญาเช่าเทา่กบัร้อยละ 97 

3. ค่าใช้จ่ายด้านบริหารในอตัราตามที

ระบใุนสญัญาค่าใช้จ่ายบริหาร

กองทนุระหว่าง บลจ. กสกิรไทย

กบัแวร์เฮาส์ เอเชีย และสาํรองเงิน

ปรับปรุงในอนาคตร้อยละ 5.00 ของ

รายได้รวม 

4. อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

(Capitalization Rate) ร้อยละ 8.00 

5. อตัราคิดลดร้อยละ 9.00 

1. รายได้ค่าบริการอ้างองิจากค่าบริการ

ตามสญัญา  

2. อตัราการเช่าพืนทร้ีอยละ 100 ของ

พืนทคีลงัสนิค้า 

3. ค่าใช้จ่ายด้านบริหารในอตัราตามที

ระบใุนสญัญาค่าใช้จ่ายบริหาร

กองทนุระหว่าง บลจ. กสกิรไทย

กบัแวร์เฮาส์ เอเชีย และสาํรองเงิน

ปรับปรุงในอนาคตร้อยละ 1.00 ของ

รายได้รวม 

4. อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

(Capitalization Rate) ร้อยละ 6.00 

5. อตัราคิดลดร้อยละ 9.50  

 

1. รายได้จากค่าบริการอ้างองิตาม

สญัญา เมือสนิสดุสญัญา ประมาณ

การให้มีการปรับอตัราค่าบริการ

เทา่กบัร้อยละ 10.00 ทกุ 3 ปี 

2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ้างอิง

จากนโยบายการดําเนินงานของ

ผู้บริหารในกรณีทบีริษัทฯ ยงัคง

ดําเนินการโครงการดงักลา่วต่อไป 

และประมาณการค่าซ่อมบาํรุงและ

สาํรองเพือดแูลรักษาทรัพย์สนิใน

อนาคต เทา่กบัร้อยละ 0.50 ของ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

3. อตัราการเติบโตระยะยาวของกระแส

เงินสดภายหลงัระยะเวลาประมาณ

การ (Perpetual Growth Rate) 

เทา่กบัร้อยละ 1.50 

4. อตัราคิดลดร้อยละ 9.16 

 

จากการคํานวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตามสมมติฐานข้างต้น มูลค่าของระบบปรับอากาศโครงการ 

Healthcare เท่ากับ 43.79 ล้านบาท นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทําการวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity 

Analysis) สําหรับการประเมินมลูคา่ของโครงการ เพือสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราการเติบโต

ของค่าเช่าและคา่บริการภายหลงัสินสดุสญัญาปัจจุบันเพิมขึนและลดลงร้อยละ 1.00 จากอัตราการเติบโตของกรณี

ฐาน ดงัน ี
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ตารางท ี33 การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) 

กรณี 
อัตราการเติบโตของค่าบริการ 
ภายหลังสินสุดสัญญาปัจจุบนั 

มลูค่าของโครงการ 
(ล้านบาท) 

กรณีที 1 ร้อยละ 9.00 ทกุๆ 3 ปี 43.60 

กรณีฐาน ร้อยละ 10.00 ทกุๆ 3 ปี 43.79 

กรณีที 2 ร้อยละ  11.00 ทกุๆ 3 ปี 43.97 

 

เมือเปรียบเทียบราคาในการเข้าทํารายการทีราคา 44.00 – 47.00 ล้านบาท กับราคาทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ประเมินได้ท ี43.60 – 43.97 ล้านบาท พบว่าราคาทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้นันตํากว่าราคาในการเข้า

ทํารายการร้อยละ 0.06 – 7.23 
 

ทงันี สรุปประมาณการผลการดาํเนินงานของสินทรัพย์ทัง 6 รายการ เป็นระยะเวลา 10 ปี 1 เดือน (ตงัแต่ 1 ธันวาคม 2556 ซึง

เป็นช่วงทีคาดว่าจะเข้าทํารายการ ถึง ณ 31 ธันวาคม 2566 ซึงสอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญาเช่าและสัญญาบริการส่วน

ใหญ่) มีรายละเอียดดงัน ี

 

ตารางท ี34 ประมาณการผลการดาํเนินงานของสินทรัพย์ 6 รายการ ตงัแต่ 1 ธันวาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2566 

หน่วย : ล้านบาท 
ธ.ค. 
56 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้รวม 26.66 331.91 338.43 351.95 361.57 368.94 383.71 394.17 404.01 421.13 434.58 

คา่เช่าทีดนิและค่าเบียประกนัภยั 0.70 8.58 8.64 8.84 8.89 9.58 9.63 9.70 9.94 10.00 10.76 

คา่ทาสี ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

จดัการ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และ

คา่ซ่อมแซมบํารุงรกัษาทรพัย์สนิ 

0.38 4.99 5.13 5.26 11.88 5.54 5.69 5.82 5.99 13.70 6.33 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานรวม 1.08 13.58 13.77 14.10 20.78 15.11 15.32 15.53 15.93 23.69 17.08 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนค่า
เสือมราคา (EBITDA) 

25.59 318.34 324.66 337.85 340.79 353.82 368.39 378.64 388.08 397.43 417.50 

 

สรุปผลการประเมนิมลูค่าโดยทปีรึกษาทางการเงินอิสระ 

การประเมินมลูคา่สินทรัพย์ในแต่ละวิธี จะมีข้อดี และข้อด้อยทีแตกต่างกัน การประเมินมลูค่าโดยวิธีมูลค่าตามบัญชีนันเป็นการ

คาํนงึถึงมลูค่าของสินทรัพย์ ณ ขณะใดขณะหนึง โดยไม่ได้คํานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของสนิทรัพย์

ดงักล่าว ในขณะทีวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดจะพิจารณาความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของสินทรัพย์แต่ละ

โครงการ โดยอ้างอิงจากอตัราคา่เช่าและค่าบริการ รวมถึงระยะเวลาเช่าตามสัญญาระหว่างกลุ่มบริษัทกับลูกค้า ซึงส่วนใหญ่เป็น

โครงการประเภท Built-to-Suit ทีมีอายุสัญญาระยะยาวและมีอัตราการเช่าพืนทีร้อยละ 100.00 ของพืนทีเช่าแล้ว ดงันัน ประมาณ

การกระแสเงินสดรับจากคา่เช่าและคา่บริการในอนาคตจึงค่อนข้างมีความแน่นอน ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีการ

ดงักล่าวเป็นวธีิทีเหมาะสมในการกําหนดช่วงราคาสําหรับการเข้าทํารายการ โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าสินทรัพย์

ทงั 6 รายการ ภายใต้สมมติฐานว่ากลุ่มบริษัทจะยังคงเป็นผู้ดําเนินการโครงการดงักล่าวต่อไปในอนาคต โดยมีวตัถุประสงค์เพือ

ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ตามสภาพปัจจุบัน ในขณะทีผู้ ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าภายใต้สมมติฐานว่าสินทรัพย์ทัง 6 

รายการดงักล่าวเป็นของกองทุนรวม WHAPF และคํานวณค่าใช้จ่ายทีกองทุนรวมจะต้องจ่ายชําระให้แก่บริษัทฯ ในรูปของค่า

บริหารจัดการ ดงันนั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินมลูค่าโดยวิธีมลูค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดทีประเมินโดย

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหมาะสมในการพิจารณาราคาในการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม WHAPF โดยสรุปผลการ

ประเมินมลูค่าสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระและทีปรึกษาทางการเงินอิสระในแต่ละสินทรัพย์แสดงไว้ในหน้าถัดไป 
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ตารางท ี35 สรุปเปรียบเทยีบการประเมินราคาของสินทรัพย์จํานวน 6 รายการ 

ทบีริษัทฯ ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเชีย จะจําหน่ายแก่กองทุนรวม WHAPF 

โครงการ 
ช่วงราคาทีจะทาํ

รายการ 

ราคาประเมนิ (ล้านบาท) ราคาประเมนิของผู้

ประเมนิอิสระเทยีบกบั

ราคาทีทาํรายการ 

ราคาประเมนิของ IFA กบั

ราคาททีาํรายการ ไนท์แฟรงค์ BKKPA IFA 

โครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) 

1,142.00 – 1,220.00 1,124.00 1,127.00 1,251.33 – 1,305.57 ตํากว่าร้อยละ 

1.31 – 7.87 

สงูกวา่ร้อยละ 

2.57 – 14.32 

โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 1,372.00 – 1,466.00 1,333.00 1,336.00 1,243.40 – 1,267.61 ตํากว่าร้อยละ 

2.62 – 9.07 

ตํากว่าร้อยละ 

7.61 – 15.18 

โครงการ Ducati Phase 2 519.00 – 554.00 504.00 545.00 492.86 – 502.47 ตํากว่าร้อยละ 9.03 และสงู

กวา่ร้อยละ 5.01 

ตํากว่าร้อยละ 

3.19 – 11.04 

โครงการ DKSH 3M Phase 2 176.00 – 188.00 174.00 171.00 186.06 – 189.56 ตํากว่าร้อยละ 1.14 - 9.04 ตํากว่าร้อยละ 1.03 และสงู

กว่าร้อยละ 7.70 

โครงการ WHA Mega Logistics Center 

(พานทอง ชลบรีุ) 

1,147.00 – 1,225.00 1,114.00 1,182.00 1,087.84 – 1,131.53 ตํากว่าร้อยละ 9.06 และสงู

กวา่ร้อยละ 3.05 

ตํากว่าร้อยละ 

1.35  – 11.20 

ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 44.00 – 47.00 50.00 43.00 43.60 – 43.97 ตํากว่าร้อยละ 8.51 และสงู

กว่าร้อยละ 13.64 

ตํากว่าร้อยละ 

0.06  – 7.23 

รวม 4,400.00 – 4,700.00 4,299.00 4,404.00 4,305.10 – 4,440.71 ตาํกว่าร้อยละ 8.53 และสูง

กว่าร้อยละ 0.09 
ตาํกว่าร้อยละ 8.40 และสูง

กว่าร้อยละ 0.93 

 

สรุปความเหมาะสมของราคาจาํหน่ายไปซงึทรัพย์สินเข้ากองทุนรวม WHAPF 

จากตารางข้างต้น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณามลูคา่ของทรัพย์สินทีจะขายเข้ากองทุนรวม WHAPF โดยอ้างอิงด้วยวิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเห็นว่ามี

ความเหมาะสม เนืองจากช่วงราคาทีจะเข้าทํารายการของสินทรัพย์ทงั 6 รายการ ตาํกวา่หรืออยู่ในช่วงราคาทีเหมาะสมของราคาประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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2.3.2 ความเป็นธรรมของเงือนไขในการเข้าทาํรายการ  

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็นธรรมของเงือนไขในการเข้าทํารายการจากข้อมูลทีปรากฎในมติทีประชุมคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ สารสนเทศรายการได้มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

WHAPF ครังที 1/2556 (รายละเอียดตามทีปรากฎในส่วนที 2 ข้อ 2.1.2 ของรายงานฉบับนี) ซึงพบว่า มีเงือนไขสําคัญและเงือนไข

บงัคบัก่อนทีกลุ่มบริษัทฯ และกองทนุรวม WHAPF ต้องดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จก่อนการเข้าทํารายการ เช่น 

 ทีประชมุคณะกรรมการและทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเซีย ต้องมีมติอนุมัติการ

จําหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF  

 กลุ่มบริษัทฯ ต้องปลดจํานองทีดินและสิงปลูกสร้าง รวมถึงสิทธิการเช่าทีติดจํานองเป็นประกันกับสถาบันการเงินต่างๆ ก่อน

โอนกรรมสิทธิ ในแก่กองทุนรวม WHAPF 

 กลุ่มบริษัทฯ จะโอนกรรมสิทธิ สินทรัพย์ และได้รับชําระเงินค่าสินทรัพย์เป็นเงินสดทังชําระในคราวเดียวจากกองทุนรวม 

WHAPF ในวนัโอนกรรมสิทธิ สินทรัพย์ ณ สํานกังานทีดนิทีเกียวข้อง 

 กองทุนรวม WHAPF ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ ในการ

เพิมเงินทนุและการขอแก้ไขเพิมเตมิโครงการจดัการลงทนุของกองทุนรวม WHAPF ในประเดน็ทีเกียวข้องกับการเพิมเงินทุน 

 

ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ เงือนไขดงักล่าวเป็นหน้าทีทกีลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัตเิพือให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการเข้า

ทํารายการได้มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และข้อกฏหมายอืนๆ ทีเกียวข้อง และ/หรือเป็นเงือนไขปกติทัวไปของการซือขาย

อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือเป็นเงือนไขทีคู่สัญญาตกลงกันตามความสมัครใจ  ซึงเงือนไขดังกล่าวมิได้ทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ 

ดงันนั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ เงือนไขในการขายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF ในครังนีมี

ความเหมาะสม 

 

2.4  สรุปความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

ทปีรึกษาทางการเงินอิสระเหน็ว่า การจาํหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF มคีวามเหมาะสมและ

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรอนุมัติในการเข้าทํารายการดังกล่าว เนืองจากการเข้าทํารายการดงักล่าว จะทําให้กลุ่มบริษัทฯ มี

ระยะเวลาคืนทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวทีเร็วกว่าเมือเทียบกับการรับรู้รายได้ในรูปแบบค่าเช่าและค่าบริการ ซึงจะทําให้กลุ่มบริษัทฯ 

สามารถนําเงินทีได้รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (ภายหลังได้ชําระคืนหนีทีเกียวข้องกับสินทรัพย์ทีจําหน่ายในครังนีแล้ว) ไปใช้เป็นเงิน

ลงทนุในโครงการใหม่และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวยีนในการประกอบธุรกิจของแตล่ะกิจการ เพือสนบัสนุนให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่าง

รวดเร็วและมีผลการดําเนินงานทีเติบโตอย่างต่อเนือง โดยทีบริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ดงักล่าวทังทางตรงในรูปแบบ

คา่ตอบแทนในการบริหารจัดการสินทรัพย์ เนืองจากกองทุนรวม WHAPF มีความประสงค์จะว่าจ้างบริษัทฯ เป็นผู้บริหารสินทรัพย์ 

และทางอ้อมผ่านผลตอบแทนในรูปเงินปันผลทีจะได้รับจากการลงทนุในกองทนุรวม WHAPF ซึงมีสินทรัพย์ทีมีศักยภาพในการสร้าง

รายได้และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุเพิมขึน อีกทงั กลุ่มบริษัทฯ จะมีภาระหนีสินและดอกเบียลดลง ส่งให้มีความสามารถใน

การกู้ยืมเงินสําหรับขยายโครงการลงทุนใหม่ๆ ในอนาคตได้เพิมมากขึน เมือประกอบกับราคาและเงือนไขในการเข้าทํารายการที

เหมาะสม โดยราคาประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึงเท่ากับ 4,305.10 – 4,440.71 ล้านบาท ตํา
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กว่ามลูคา่ในการขายสินทรัพย์ขนัตําที 4,400 ล้านบาท ร้อยละ 2.16 ถึงสงูกว่าร้อยละ 0.93 และตํากว่ามูลค่าในการขายสินทรัพย์ขัน

สงูที 4,700 ล้านบาท ร้อยละ 5.52 – 8.40 ขณะทีเงือนไขการเข้าทํารายการเป็นเงือนไขทีคู่ส ัญญาต้องดําเนินการเพือให้เป็นไปตาม

เกณฑ์และ/หรือกฎหมายทีเกียวข้อง และ/หรือเป็นเงือนไขปกติทวัไปของการซือขายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือเป็นเงือนไขทีคู่สัญญา

ตกลงกนัตามความสมัครใจ ซึงเงือนไขดงักล่าวมิได้ทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์  ดังนัน ทปีรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็น

ว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสําหรับการทํา

รายการอยู่ในดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ เป็นสําคญั 
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ส่วนท ี3   การขออนุมัติการขออนุมัติจองซอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ 

พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ 

 

3.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

 

ตามทีทีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ครังที 1/2556 ซึงจัดขึนเมือวนัที 9 กรกฎาคม 2556 มีมติเข้าลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์เพิมเตมิครังที 3 อันได้แก่ สินทรัพย์จํานวน 6 รายการของกลุ่มบริษัทฯ ทีจะจําหน่ายไปในครังนี รวมถึงค่าใช้จ่ายที

เกียวข้อง ในจํานวนเงินไม่เกิน 4,780.00 ล้านบาท โดยพิจารณาอนุมัติเพิมจํานวนเงินลงทุนของกองทุนรวม WHAPF อีกไม่เกิน 

4,180.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุเพิมเติมจํานวนไม่เกิน 440.00 ล้านหน่วย ให้แก่ 1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิม 

(Right Offering) ในสัดส่วนไม่ตํากว่าร้อยละ 50.00 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีออกและเสนอขายเพิมเติมทังหมด และ 2) กรณีมี

หน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิ จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลในวงจําก ัด (Private  

Placement) และ/หรือให้แก่ประชาชนทวัไป (Public Offering) ในราคาเสนอขายไม่ตํากว่าหน่วยละ 9.00 บาท นัน บริษัทฯ ในฐานะ

ผู้ ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุนรวม (ข้อมลู ณ วันที 24 มิถุนายน 2556) มีความ

ประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนเพิมเติมของกองทุนรวม WHAPF เพือดํารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ ในกองทุนรวม 

WHAPF ให้อยู่ในสดัส่วนร้อยละ 15.00  โดยคิดเป็นมูลค่าเงินจองซือหน่วยลงทุนเพิมเติมตําสุดไม่น้อยกว่า 582.00 ล้านบาท และ

สงูสดุไม่เกิน 627.00 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ข้อมูลสุดท้ายของจํานวนเงินทุน จํานวนหน่วยลงทุนทีจะเพิม และราคาเสนอขายหน่วย

ลงทนุทีจะออกและเสนอขายเพิมเติมของกองทุนรวม WHAPF ให้ถือข้อมลูทีปรากฏในหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

3.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 

 

การจองซอืหน่วยลงทุนเพิมเติมของกองทุนรวม WHAPF ถือเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 

8.07 – ร้อยละ 8.69 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คํานวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิงตอบแทน จากงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 1/2556 สินสุดวันที 31 มีนาคม 2556 (การคํานวณขนาดรายการ อ้างอิงจากมลูค่าการจองซือหน่วย

ลงทนุเพิมเตมิของกองทนุรวม WHAPF ของบริษัทฯ ทีมีตําสุดไม่น้อยกว่า 582.00 ล้านบาท และสูงสุดไม่เกิน 627.00 โดยอ้างอิงจาก

มลูค่าเงินเพิมทุนของกองทุน WHAPF กรณีราคาขายสินทรัพย์ตําสุดไม่น้อยกว่า 4,400.00 ล้านบาท และราคาขายสูงสุดไม่เกิน 

4,700.00 ล้านบาท) ทังนี เมือรวมขนาดรายการดังกล่าวกับรายการดําเนินโครงการในอนาคตจํานวน 11 โครงการ ทีมีมูลค่า

โครงการทังหมดโดยประมาณ 9,873.64 ล้านบาท ถึง 11,294.74 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 136.84 – 156.54 และ

รายการได้มาซึงสินทรัพย์อืนๆ ทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา รายการได้มาซึงสินทรัพย์ทังหมดจะมีขนาดรายการรวมร้อยละ 

190.53 – ร้อยละ 210.85 คาํนวณตามเกณฑ์มลูค่าสิงตอบแทน จัดเป็นรายการประเภทได้มาซึงทรัพย์สินทีเกินกว่าร้อยละ 100 โดย

ไมมี่การเปลยีนแปลงอํานาจควบคมุกิจการหรือประเภทธุรกิจของบริษัทฯ และมิได้มีผลกระทบต่อการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ตามประกาศได้มาและจําหน่ายไป ดงันนั บริษัทฯ มีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศเกียวกับการทํารายการจองซือหน่วยลงทุนเพิมเติม

ของกองทนุรวม WHAPF ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทํารายการดงักล่าวจากทีประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยต้อง

ได้รับคะแนนเสียงอนมุัตไิม่ตาํกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ

ส่วนของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย  
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3.1.2 คู่สัญญา เงือนไขสําคัญของสัญญา และข้อมลูสินทรัพย์ในการเข้าทํารายการ 

 

 คู่สัญญาและสรุปเงือนไขสําคัญของการจองซือหน่วยลงทุนของกองทุน WHAPF  

คูส่ัญญา :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์

แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ ในฐานะผู้ออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ 

 บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้จองซอืหน่วยลงทุน 

ทรัพย์สนิทีจะซือจะขาย : หน่วยลงทุนเพิมเติมของกองทุนรวม WHAPF ในจํานวนทีทําให้บริษัทฯ สามารถดํารง

สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ ในกองทุนรวม WHAPF ให้อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 

15.00 ซงึจะมีมลูคา่เงินจองซอืหน่วยลงทนุตําสุดไม่น้อยกว่า 582.00 ล้านบาท และสูงสุด

ไม่เกิน 627.00 ล้านบาท (อ้างอิงจากมลูค่าเงินเพิมทุนของกองทุนรวม WHAPF จํานวน

ทังสิน 3,880.00 – 4,180.00 ล้านบาท ในกรณีทีราคาขายสินทรัพย์ตําสุดไม่น้อยกว่า 

4,400.00 ล้านบาท และราคาขายสูงสุดไม่เกิน 4,700.00 ล้านบาท ตามลําดบั) 

 

อย่างไรก็ดี ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 6/2556 เมือวันที 17 กรกฎาคม 2556 มี

มติเสนอให้กรรมการผู้ จัดการ หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้ จัดการ มี

อํานาจพิจารณาปรับจํานวนเงินจองซือหน่วยลงทนุสูงสดุและตาํสดุดงักล่าวได้ โดยขึนอยู่

กบัราคาเสนอขายสดุท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF เพือดํารงสัดส่วนการ

ถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ ในกองทนุรวม WHAPF ให้อยู่ในสดัส่วนร้อยละ 15 

ราคาซอืขาย : ไม่ตาํกว่าหน่วยละ 9.00 บาท ซงึราคาเสนอขายหน่วยลงทนุสดุท้าย จะกําหนดโดยวิธีการ

สํารวจปริมาณความต้องการซือหน่วยลงทุนของนักลงทุน (Book- Building) และขึนอยู่

กบัปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาซือขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ในช่วงเวลาการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติม ราคาประเมินของสินทรัพย์ที

กองทุนรวม WHAPF จะลงทุนเพิมเติมในครังนีตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมิน

ราคาอิสระ สภาวะตลาดโดยรวม กระแสการตอบรับจากผู้ลงทุน จึงให้ถือเอาข้อมลูที

ปรากฎในหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทนุเพิมเติมเป็นจํานวนเงินลงทุน จํานวนหน่วย

ลงทนุทีจะเพิมและราคาเสนอขายหน่วยลงทนุในครังนี  

เงือนไขสําคญั  1) การจัดสรรหน่วยลงทุนเพือเสนอขายให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights Offering) 

ในสดัส่วนไม่ตาํกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีออกและเสนอขายเพิมเติม

อยู่ภายใต้หลักการ  ดงันี 

1.1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมสามารถซือหน่วยลงทุนตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ หรือ 

น้อยกว่าสิทธิ หรือสละสิทธิไม่จองซือหน่วยลงทุน 

1.2) ภายหลังการจดัสรรหน่วยลงทุนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิแล้ว กองทุน

รวม WHAPF สงวนสิทธิทีจะจัดสรรหน่วยลงทุนส่วนทีเหลือจากการเสนอขาย
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ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมทีแสดงความ

จํานงทีจะซอืหน่วยลงทนุเกินกวา่สิทธิ ตามทีเห็นสมควร  

1.3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมทีประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนเกินสิทธิต้องแสดงความ

จํานงในการจองซือเกินสิทธิ พร้อมกับชําระเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนทังจํานวน

ทีจองซอืตามสิทธิและจํานวนทีจองซอืเกินสิทธิ  

2)  กรณีมีหน่วยลงทนุเหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิตามที

ระบุในข้อ 1) กองทุนรวมสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ (1) บุคคลใน

วงจํากดั (Private Placement) ซงึรวมถึงผู้ลงทุนสถาบันซึงไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมตามประกาศสํานักงานก.ล.ต. และไม่ใช่บุคคลทีเกียวโยงกันกับเจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์ตามประกาศสํานักงานก.ล.ต. ทีเกียวข้องและ/หรือ (2) ให้แก่

ประชาชนทวัไป (Public Offering) ตามทีเห็นสมควร 

3)  กรณีมีหน่วยลงทุนเห ลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด  (Private 

Placement) และ/หรือแก่ประชาชนทัวไป (Public Offering) กองทุนรวม WHAPF

สงวนสิทธิทีจะจัดสรรหน่วยลงทุนส่วนทีเหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที

แสดงความจํานงทีจะซือหน่วยลงทุนเกินกวา่สิทธิทีได้รับจัดสรรตามทีเห็นสมควร 

4)  บริษัทฯ จะชําระค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินสดทังจํานวนในช่วงเวลาการจองซือ ซึง

กองทุนรวม WHAPFจะกําหนดขึนต่อไป 

เงือนไขบงัคบัก่อน 

 

: 1) ทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จองซือหน่วยลงทุนเพิมเติมของ

กองทุนรวม WHAPF ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ

ผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วน

ได้เสีย 

2) กองทุนรวม WHAPF ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงาน

ราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ ในการเพิมเงินทุนและการขอแก้ไขเพิมเติมโครงการ

จดัการลงทนุของกองทุนรวม WHAPF ในประเดน็ทีเกียวข้องกับการเพิมเงินทุน 

 ทีมา : หนังสือเชิญประชมุผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทนุรวม WHAPF ครงัที 1/2556 และสารสนเทศรายการได้มาและจําหน่ายไปซึง
สนิทรัพย์ของ WHA 

  

 มลูค่าสินทรัพย์ทีได้มาและจาํหน่าย มลูค่าสิงตอบแทน และเกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมลูค่าสิงตอบแทน   

บริษัทฯ จะจองซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ในการเพิมทุนครังที 3 เพือให้บริษัทฯ สามารถดํารงสัดส่วนการถือ

หน่วยลงทุนของบริษัทฯ ในกองทุนรวม WHAPF ให้อยู่ในสดัส่วนร้อยละ 15.00 ซึงจะมีมลูค่าเงินจองซือหน่วยลงทุนตําสุดไม่

น้อยกว่า 582.00 ล้านบาท และสูงสุดไม่เกิน 627.00 ล้านบาท (อ้างอิงมูลค่าเงินเพิมทุนของกองทุนรวม WHAPF จํานวน

ทังสิน 3,880.00 – 4,180.00 ในกรณีทีราคาขายสินทรัพย์ตําสุดไม่น้อยกว่า 4,400.00 ล้านบาท และราคาขายสูงสุดไม่เกิน 

4,700.00 ล้านบาท ตามลําดบั) ทังนี ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF จะไม่ตํากว่าหน่วยละ 9.00 บาท 

โดยเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนสดุท้าย จะกําหนดโดยวธีิการสํารวจปริมาณความต้องการซือหน่วยลงทุนของ
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นักลงทุน (Book Building) และขึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติม  ราคาประเมินของสินทรัพย์ทีกองทุนรวม WHAPF จะ

ลงทนุเพิมเตมิในครังนีตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ สภาวะตลาดโดยรวม กระแสการตอบรับจากผู้

ลงทนุ เป็นต้น ทงันี  ข้อมลูสุดท้ายของจํานวนเงินทุน จํานวนหน่วยลงทุนทีจะเพิม และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนทีจะออก

และเสนอขายเพิมเติมของกองทนุรวม WHAPF ให้ถือข้อมลูทีปรากฏในหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมตเิสนอให้กรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลทีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้ จัดการมี

อํานาจในการพิจารณาปรับจํานวนเงินจองซือหน่วยลงทุนสูงสุดและตําสุดดงักล่าวได้ โดยขึนอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้าย

ของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF เพือดํารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ ในกองทุนรวม WHAPF ให้อยู่ใน

สดัส่วนร้อยละ 15 รวมทงั มีอํานาจในการอนมุติัเรืองใดๆ ทีจําเป็นหรือเกียวข้องกับการปฏิบัติหน้าทีหรือการดําเนินการต่างๆ 

รวมทังการเข้าทําสญัญาหรือเอกสารทีเกียวข้องใดๆ เพือให้การจองซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ดงักล่าวข้างต้น

สําเร็จลุล่วง ซงึการมอบอํานาจดงักล่าว ต้องได้รับอนุมัตจิากทีประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2556  

 

ทงันี กรณีทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการจองซือหน่วยลงทุนดงักล่าว บริษัทฯ คาดว่ากองทุนรวม WHAPF จะออก

และเสนอขายหน่วยลงทนุในการเพิมทนุครังที 3 ประมาณไตรมาส 4/2556 โดยบริษัทฯ จะชําระค่าหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็น

เงินสดทังจํานวนในช่วงเวลาการจองซือ ซงึแหล่งเงินทุนในการจองซือหน่วยลงทุน ประกอบด้วยเงินทุนของบริษัทฯ เงินกู้ ยืม

จากสถาบันการเงิน และเงินทีได้จากการออกหุ้นกู้ (ถ้ามี)  

 

 ข้อมลูสินทรัพย์ 

ก) ข้อมลูทัวไป 

สินทรัพย์ทไีด้มา : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม 

แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ ในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีออก

และเสนอขายเพิมเติมในการเพิมทนุครังที 3 จํานวนไม่เกิน 440.00 ล้านหน่วย 

วัตถุประสงค์/ 

ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 

: ระดมเงินทุนจากนักลงทุนทัวไป โดยนําเงินทีได้จากการระดมเงินทุนไปซือและ/หรือเช่า

อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทําการ

ปรับปรุงเปลียนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ทีกองทุนได้

ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอืนใด 

เพือประโยชน์ของทรัพย์สิน เพือมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนและผู้ถือ

หน่วยลงทุน รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินอืนและ/หรือหลกัทรัพย์อืนและ/หรือการหาดอก

ผลอืนโดยวธีิอืนใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอืนใดทีเกียวข้องกําหนด 

ณ 31 มิถุนายน 2556 กองทุนรวม WHAPF ได้ลงทนุในอาคารคลังสินค้า และโรงงานของ

บริษัทฯ ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเชีย ดงันี 

1. กรรมสิทธิ ในทีดินและสิงปลูกสร้างของอาคารคลังสินค้า Kao 1 และ 2 ตงัอยู่ทีเลขที 
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111 และ 111/1 หมู่ที 4 ตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรีพร้อมทัง

สญัญาเช่าและสญัญาบริการทีเกียวเนืองกับทรัพย์ดงักล่าว 

2. กรรมสิท ธิ ในทีดินและสิงปลูกสร้างของอาคารโรงงาน Primus ตังอยู่ ทีนิคม

อตุสาหกรรมอมตะ ซติี ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พร้อมทัง

สญัญาเช่าและสญัญาบริการทีเกียวเนืองกับทรัพย์ดงักล่าว 

3. สิทธิการเช่าทีดินและกรรมสิทธิ สิงปลูกสร้างของอาคารคลังสินค้า DKSH Consumer 

ตงัอยู่ทีถนนบางนาตราดฝังขาเข้า บริเวณหลักกิโลเมตรที 20 ตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่ 

อําเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทังสัญญาเช่าและสัญญา

บริการทีเกียวเนืองกับทรัพย์ดงักล่าว 

4. สิทธิการเช่าทีดินและกรรมสิทธิ สิงปลูกสร้างของอาคารคลังสินค้า DKSH 3M ตงัอยู่ที

ถนนบางนาตราดฝังขาเข้า บริเวณหลักกิโลเมตรที 20 ตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อําเภอ

บางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทังสัญญาเช่าและสัญญาบริการที

เกียวเนืองกบัทรัพย์ดงักล่าว 

5. กรรมสิทธิ ในทีดินและสิงปลูกสร้างของอาคารคลังสินค้า DKSH บางปะอิน ตังอยู่ที

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวดัอยุธยา พร้อม

ทงัสญัญาเช่าและสญัญาบริการทีเกียวเนืองกบัทรัพย์ดงักล่าว 

6. กรรมสิทธิ ในทีดินและสิงปลูกสร้างของอาคารโรงงาน Ducati ตังอยู่ ทีนิคม

อตุสาหกรรมอมตะ ซติี ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พร้อมทัง

สญัญาเช่าและสญัญาบริการทีเกียวเนืองกับทรัพย์ดงักล่าว 

7. กรรมสิทธิ ในทีดินและสิงปลูกสร้าง ของโครงการ Kao Phase 3 ตงัอยู่ทีตําบลดอนหัว

ฬ่ อ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พร้อมทังสัญญาเช่าและสัญญาบริการที

เกียวเนืองกบัทรัพย์ดงักล่าว 

8. กรรมสิทธิ ในทีดินและสงิปลูกสร้างของโครงการ Healthcare ตงัอยู่ทีตําบลบางโฉลง 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทังสัญญาเช่าและสัญญาบริการที

เกียวเนืองกบัทรัพย์ดงักล่าว  

บริษัทหลักทรัพย์
จดัการลงทุน 

: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กสิกรไทย จํากดั 

บริษัทผู้บริหาร

กิจการโครงสร้าง

พนืฐาน 

: บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียนที

ออกและชําระ

แล้ว 

:  ณ วันที 30 มิถุนายน 2556 กองทุนรวม WHAPF มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว

จํานวน 5,252.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหน่วยลงทนุจํานวน 525.20 ล้านหน่วย มูลค่าที

ตราไว้หน่วยละ 10.00 บาท 
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ข) โครงสร้างการถือหุ้น 
 

ตารางท ี36 รายชือผู้ถือหุ้นใหญ่ของกองทุนรวม WHAPF ณ วันท ี24 มถุินายน 2556 

 รายชือ จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1.  สํานกังานประกันสงัคม (2 กรณี) 98,241,811 18.71 

2.  บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 78,780,000 15.00 

3.  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (PI-NON-PHYSICAL) 74,847,485 14.25 

4.  บริษัทไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 53,244,121 10.14 

5.  บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 46,919,100 8.93 

6.  บริษัทอยธุยา อลิอนัซ์ ซ.ีพี. ประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) 26,344,025 5.02 

7.  กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ต ีพลัส ฟันด์ 24,345,532 4.64 

8.  กองทุนเปิดเคเค พร็อพเพอร์ต ีเซคเตอร์ ฟันด์ 15,293,470 2.91 

9.  นางจรีพร อนันตประยรู 8,404,550 1.60 

10.  บริษัท เมืองไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 7,599,900 1.45 
 

ค) สรุปฐานะทางการเงิน 
 

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของกองทุนรวม WHAPF ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีสําหรับงวดปี

สินสุดวนัที 31 กรกฎาคม 2554 – 2555 มีดงันี 
 

ตารางท ี37 งบดุลของกองทุนรวม WHAPF ณ 31 กรกฎาคม 2554 - 2555 

(หน่วย : บาท) 31 กรกฎาคม 2554 31 กรกฎาคม 2555 

สินทรัพย์ 1,458,617,187 3,566,046,581 

หนีสิน 85,055,015 263,106,864 

สินทรัพย์สุทธิ 1,373,562,172 3,302,939,717 

 

ตารางท ี38 งบกําไรขาดทุนของกองทุนรวม WHAPF สําหรับงวดตังแต่วนัที 13 ธันวาคม 2553 (วันจดทะเบยีนตังกองทุน) 

ถึงวันที 31 กรกฎาคม 2554 และ สําหรับปีสินสุดวันท ี31 กรกฎาคม 2555 

 (หน่วย : บาท) 
สําหรับงวดตงัแต่ 

วันท ี13 ธันวาคม 2553 
ถึง วันท ี31 กรกฎาคม 2554 

สําหรับปีสินสุด 
วันท ี31 กรกฎาคม 2555 

รายได้ 68,603,285 225,422,406 

คา่ใช้จ่าย 5,504,333 17,450,391 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 63,098,952 207,972,015 

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทนุ 61,668,000 19,332,000 

การเพิมขึนในสินทรัพย์สทุธิ 

การดําเนินงานสําหรับปี/งวด 

124,766,952 227,304,015 
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3.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

3.2.1 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของรายการ 

 

การเข้าทํารายการดงักล่าว จะทําให้บริษัทฯ สามารถรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม WHAPF ซึงจะทําให้บริษัทฯ มี

โอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนทีดีจากการลงทุนในกองทุนรวม WHAPF โดยทีผ่านมาพบว่า กองทุนรวม WHAPF มีผลการดําเนินการ

เตบิโต และมีการจ่ายปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างต่อเนือง นอกจากนี การทีบริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ในสัดส่วน

ร้อยละ 15.00 ของกองทนุรวม WHAPF มีความประสงค์จะจองซือหน่วยลงทุนเพิมเติมเพือรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของตน 

ยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้กองทุนรวม WHAPF สามารถระดมเงินทุนได้เพียงพอเพือใช้สําหรับการซือสินทรัพย์เพิมเติมจากกลุ่ม

บริษัทฯ ได้ตามเป้าหมายทีวางไว้ และด้วยจํานวนสินทรัพย์ทีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่กองทุนรวม WHAPF ทีมากขึนนี จะ

ช่วยให้กองทุนรวม WHAPF มีรายได้ค่าเช่าเพิมขึน และทําให้บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสทีจะได้รับประโยชน์ในรูปเงิน

ปันผลจากผลการดาํเนินงานทีเติบโตขึนของกองทุนรวม WHAPF ในอนาคต 

 

3.2.2    เปรียบเทยีบข้อดีและข้อด้อยของการทาํรายการกับการไม่ทาํรายการ 
 

 ข้อดีและข้อด้อยของการทาํรายการ 
 

ข้อดีของการทาํรายการ 

1) รักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุในกองทุนรวม WHAPF  

 การเข้าทํารายการดงักล่าว ทําให้บริษัทฯ สามารถรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทนุในกองทุนรวม WHAPF และเพิมโอกาสในการ

ได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากการลงทุนในกองทนุรวม WHAPF จากการถือหน่วยลงทุนทีเพิมขึน ซึงขึนอยู่กับผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวม WHAPF ในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ดี ในช่วงทีผ่านมาพบว่า กองทุนรวม WHAPF มีผลการ

ดาํเนินงานทีเตบิโตต่อเนืองจากจํานวนสินทรัพย์ทีมีจํานวนเพิมมากขึน และมีการจ่ายปันผลอย่างสมําเสมอ  

 

รายการ 
ก่อนการทาํรายการ 

ประมาณการภายหลังจาก 
วันทคีาดว่าจะทาํรายการ 

ปี 2554 A ปี 2555 A ปี 2556 A ปี 2557 F 

รอบผลประกอบการ 13 ธันวาคม 53  – 

31 กรกฎาคม 54 

1 สิงหาคม 54 – 

31 กรกฎาคม 55 

1 สิงหาคม 55 – 

30 เมษายน 56 

1 ธันวาคม 56 – 

30 พฤศจิกายน 57 

อัตราการจ่ายเงินปันผล 
(บาทต่อหน่วย) 

0.4431 0.7241 0.5460 0.6990 – 0.7504* 

หมายเหต ุ* อ้างอิงจากประมาณการของกองทุนรวม WHAPF ทีปรากฏในเอกสารแนบ 4 ของหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทนุกองทุนรวม 
WHAPF สาํหรับกรณีทีมีการกู้ยืมเงินจํานวน 600.00 ล้านบาท และมลูค่าอสงัหาริมทรพัย์ทีกองทนุรวมจะลงทนุจํานวน 4,418.64 
– 4,685.15 ล้านบาท ซึงเป็นช่วงราคาทีสอดคล้องกับช่วงราคาเข้าทํารายการของบริษัทฯ ทังนี ประมาณการดังกล่าวอ้างอิงจาก
ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวม WHAPF เท่ากบั 10.00 – 11.00 บาทต่อหน่วย อย่างไรก็ดี ประมาณการดังกล่าวอาจ

เปลยีนแปลงไปตามจํานวนเงินทนุ จํานวนหน่วยลงทุนทีจะเพิม และราคาเสนอขายหน่วยลงทนุทีจะออกและเสนอขายเพมิเติมของ
กองทุนรวม WHAPF  
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2) สร้างมลูคา่เพิมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวม WHAPF 

การจองซอืหน่วยลงทนุของกองทุนรวม WHAPF ของบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเพิมทุนของกองทุนรวม WHAPF ทีมี

วตัถุประสงค์เพือระดมทุนสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ 6 รายการทีบริษัทฯ จะจําหน่ายไปครังนี ประสบความสําเร็จตาม

แผนงานทีวางไว้ ซงึบริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม WHAPF จะได้รับประโยชน์จากการทีกองทุนรวม WHAPF มี

สินทรัพย์ทีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้เพิมขึน นอกจากนี การเพิมทนุซึงจะทําให้ขนาดกองทนุใหญ่ขึนจากจํานวนหน่วยลงทุนที

เพิมขึน จะส่งผลให้กองทุนรวม WHAPF เป็นทีสนใจของนกัลงทุนและมีสภาพคล่องในตลาดรองเพิมขึน 

 

ข้อด้อยและความเสียงของการทาํรายการ 

1) บริษัทฯ อาจมีภาระดอกเบียจากการกู้ ยืมเงินระยะสันจากสถาบันการเงิน เพือเป็นเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการจองซือหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวม WHAPF ก่อนทีบริษัทฯ จะได้รับชําระค่าสินทรัพย์จากกองทุนรวม WHAPF ซึงผู้บริหารของบริษัทฯ แจ้งว่า

จากการเจรจาในเบืองต้นบริษัทฯ จะได้รับเงินกู้ยืมในอตัราดอกเบียเงินกู้ยืมขนัตําของสถาบนัการเงิน ลบอตัราคงที 

 

2) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดลดลงประมาณ 582.00 – 627.00 ล้านบาท จากการจองซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม WHAPF ซึงจะ

ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินกิจการและพัฒนาโครงการแห่งใหม่ลดลง  

 

3) การจองซอืหน่วยลงทนุเพิมในกองทนุรวม WHAPF จะทําให้บริษัทฯ มีความเสียงในการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพิม

มากขึน ซงึการดาํเนินงานของกองทุนอสังหาริมทรัพย์มีความเสียงทีอาจส่งผลกระทบให้ผลการดําเนินงานของกองทุนไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายทีวางไว้ เช่น ความผันผวนของรายได้จากภาวะเศรษฐกิจภาวะการแข่งขันทีสูงขึนจากการเพิมขึนของจํานวน

ผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าคลงัสินค้า การพึงพิงผู้เช่ารายใหญ่จํานวนน้อยราย ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ เป็นต้น 

 

4) ความเสียงในกรณีทีเงือนไขบงัคบัก่อนการทํารายการไม่เป็นผลสําเร็จ 

เนืองจากการจองซอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวม WHAPF เพิมเตมิ ในครังนี มีเงือนไขบังคับก่อนทีต้องบรรลุผลสําเร็จก่อนการเข้าทํา

รายการหลายประการ เช่น ทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจองซือหน่วยลงทุน  กองทุนรวม WHAPF ได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ ในการเพิมเงินทุนและการขอแก้ไขเพิมเติม

โครงการจัดการลงทุนของกองทนุรวม WHAPF ในประเดน็ทีเกียวข้องกับการเพิมเงินทุน เป็นต้น ดังนัน กรณีทีเงือนไขบังคบัก่อน

การเข้าทํารายการดงักล่าวไม่บรรลุผลสําเร็จ บริษัทฯ ต้องจ่ายชําระคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการโดยสญูเปล่า 

 

 ข้อดีและข้อด้อยของการไม่ทาํรายการ 

 

ข้อดีของการไม่ทาํรายการ 

1) บริษัทฯ ไม่มีภาระดอกเบียจากการกู้ ยืมเงินระยะสัน เพือเป็นเป็นแหล่งเงินทุนในการจองซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF 

ก่อนทีบริษัทฯ จะได้รับชําระคา่สินทรัพย์จากกองทุนรวม WHAPF อีกทัง บริษัทฯ สามารถนําเงินทังหมดทีได้รับจากการจําหน่าย

สินทรัพย์ของบริษัทฯ (ภายหลังการชําระคืนหนีสินทีเกียวข้องกับสินทรัพย์ทีจําหน่ายไปให้แก่กองทุน) เพือใช้สําหรับการพัฒนา

โครงการคลงัสินค้าแห่งใหม่ และ/หรือใช้เพือเป็นเงินทนุหมนุเวยีนในการดําเนินกิจการ 
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2) บริษัทฯ ไม่ต้องรับความเสียงจากการลงทุนในกองทุนรวม WHAPF เพิมขึน ตามจํานวนการถือหน่วยลงทุนทีบริษัทฯ จะลงทุน

เพิมเติมตามสิทธิทีบริษัทฯ ได้รับการจัดสรร และความเสียงทีต้องจ่ายชําระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการโดยสูญ

เปล่า กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าทํารายการได้ เนืองจากเงือนไขบงัคบัก่อนการทํารายการไม่บรรลผุลสําเร็จ 

 

ข้อด้อยของการไม่ทาํรายการ 

บริษัทฯ ไม่สามารถรักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวม WHAPF และได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 

(Control Dilution) ของบริษัทฯ ในกองทนุรวม WHAPF รวมทัง อาจทําให้บริษัทฯ สญูเสียโอกาสทีได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน

กองทุนรวม WHAPF เพิมขึน 

 

3.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขในการเข้าทาํรายการ 
 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขในการเข้าทํารายการจากข้อมูลทีปรากฎในมติทีประชุม

คณะกรรมการของบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ครังที 1/2556 และมติทีประชุมผู้ ถือหน่วย

ลงทนุของกองทุนรวม WHAPF ครังที 1/2556 (รายละเอียดตามทีปรากฎในส่วนที 3 ข้อ 3.1.2 ของรายงานฉบับนี) พบว่า การออก

และเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF ในการเพิมทนุครังที 3 มีจํานวนไม่เกิน 4,180.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอ

ขายหน่วยลงทนุไม่เกิน 440.00 ล้านหน่วย โดยเป็นการจดัสรรเพือเสนอขายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน ี 

1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิม (Right Offering) ในสัดส่วนไม่ตํากว่าร้อยละ 50.00 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีออกและเสนอขาย

เพิมเตมิทงัหมด และ  

2) กรณีมีหน่วยลงทุนเหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิ จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใน

วงจํากดั (Private  Placement) และ/หรือให้แก่ประชาชนทวัไป (Public Offering)  

 

ทงันี ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวจะไม่ตํากว่าหน่วยละ 9.00 บาท โดยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนสุดท้ายจะกําหนดโดยใช้

วธีิการสํารวจปริมาณความต้องการซอืหน่วยลงทนุของนักลงทุน (Book Building) และขึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาซือขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเติม ราคาประเมินของสินทรัพย์ที

กองทุนรวม WHAPF จะลงทุนเพิมเติมในครังนีตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ สภาวะตลาดโดยรวม กระแส

การตอบรับจากผู้ลงทุน เป็นต้น โดยทีราคาเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทฯ จะเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยเดิมทกุรายทีได้รับการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering)  

 

นอกจากนี เงือนไขสําคญัทีเกียวข้องกับการจองซอืหน่วยลงทุน และเงือนไขบังคับก่อนทีกลุ่มบริษัทฯ และกองทุนรวม WHAPF ต้อง

ดาํเนินการให้บรรลผุลสําเร็จก่อนการเข้าทํารายการ เช่น 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดมิสามารถซือหน่วยลงทุนตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนทีประสงค์

จะจองซือเกินกวา่สิทธิ ต้องแสดงความจํานงพร้อมชําระเงินทงัจํานวนทีจองซือตามสิทธิและจํานวนทีจองซือเกินสิทธิ  

 ทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมตอินมุติัให้บริษัทฯ จองซือหน่วยลงทนุเพิมเติมของกองทนุรวม WHAPF  
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 กองทุนรวม WHAPF ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ ในการ

เพิมเงินทนุและการขอแก้ไขเพิมเตมิโครงการจดัการลงทนุของกองทุนรวม WHAPF ในประเดน็ทีเกียวข้องกับการเพิมเงินทุน 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่การได้มาซงึหน่วยลงทนุเพิมเติม เพือรักษาสัดส่วนของบริษัทฯ ในกองทุนรวม WHAPF โดยมีราคา

และเงือนไขดงักล่าวข้างต้น เป็นเงือนไขปกตทิวัไปของการจองซอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ซึงเงือนไขดังกล่าวมิได้

ทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ดงันัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ เงือนไขในการจองซือหน่วยลงทุนของกองทุน WHAPF ใน

ครังนีมีความเหมาะสม  
 

3.4  สรุปความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระ 
 

ทปีรึกษาทางการเงินอิสระเหน็ว่า การจองซือหน่วยลงทุนของกองทุน WHAPF มคีวามเหมาะสมและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ควรอนุมตัิในการเข้าทาํรายการดังกล่าว เนืองจากการเข้าทํารายการดงักล่าว ทําให้บริษัทฯ สามารถรักษาสัดส่วนการถือหน่วย

ลงทนุในกองทนุรวม WHAPF และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนทีดจีากการลงทุนตามจํานวนหน่วยลงทุนทีเพิมขึน นอกจากนี การจอง

ซอืหน่วยลงทุนเพิมเตมิของบริษัทฯ จะช่วยให้แผนการเพิมทุนของกองทุนรวม WHAPF เพือระดมทุนมาซือสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ 

มีโอกาสประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีวางไว้ ซึงจะทําให้บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์จากการทีกองทุนมี

สินทรัพย์มีศกัยภาพในการสร้างรายได้เพิมขึน เมือประกอบกับราคาและเงือนไขในการเข้าทํารายการทีเหมาะสม โดยราคาจองซือ

หน่วยลงทุนของกองทนุรวม WHAPF ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมทุกรายและนักลงทุนอืนเป็นอัตราเดียวกัน ขณะทีเงือนไขทีเกียวข้อง

กับการเข้าทํารายการ เป็นเงือนไขทีคู่สัญญาต้องดําเนินการเพือให้เป็นไปตามเกณฑ์และ/หรือกฎหมายทีเกียวข้อง และ/หรือเป็น

เงือนไขปกติทัวไปของการจองซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึงเงือนไขดังกล่าวมิได้ทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์  

ดังนัน ทปีรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรอนุมัติการจองซือหน่วยลงทุนของกองทุน 

WHAPF อย่างไรก็ดี การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัสิําหรับการทํารายการอยู่ในดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ เป็นสําคญั 
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ส่วนท ี4  สรุปผลกระทบจากการเข้าทาํรายการ 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินผลกระทบทีอาจเกิดขึนตอ่บริษัทฯ จากการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ในครังนี ณ วันที 1 ธันวาคม 2556 ซึงเป็นวันทีบริษัทฯ 

จะโอนสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม WHAPF และผลกระทบจากการได้มาซึงหน่วยลงทุนของกองทุน WHAPF ดงันัน ผลกระทบทีเกิดขึนทีแสดงในตารางด้านล่างจึงเป็นผลกระทบ

โดยประมาณ และอาจแตกตา่งไปจากผลกระทบทีจะเกิดขึนจริงซึงจะขึนอยู่กับกําไรราคาขายสินทรัพย์สุดท้าย และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วนัทีทํารายการซือขาย รวมถึง

ค่าใช้จ่ายตา่งๆ ทีเกียวข้อง โดยมีรายละเอียดผลกระทบโดยประมาณดงันี   

 

ตารางท ี39 ผลกระทบโดยประมาณทีจะเกิดขึนกับบริษัทฯ จากการเข้าทาํรายการ* 

 
ผลกระทบต่องบการเงินโดยประมาณ 

สินทรัพย์ หนีสิน กําไรจากการขาย 
อัตราส่วนหนีสิน 

ต่อทุน (เท่า) 

กรณีที 1 จําหน่ายไปซึง

สินทรัพย์  6 รายการ รวม

มลูค่าประมาณ 4,400.00 – 

4,700.00 ล้านบาท 

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนทีถือไว้เพือขายลดลง 2,872.65 ล้านบาทจาก

การจําหน่ายสินทรัพย์ โดยอ้างอิงจากประมาณการมูลค่าตามบัญชี 

ณ วนัที 1 ธันวาคม 2556 

 เงินสดเพิมขึนสุทธิ 1,895.58 – 2,126.41 ล้านบาท จากเงินสดรับ

จากการขาย 4,400.00 – 4,700.00 ล้านบาท หักภาษี  และ

ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการขายประมาณ 367.39 – 436.56 ล้าน

บาท และจ่ายชําระคืนหนีสิน 2,137.03 ล้านบาท  

ลดลงจากการชําระคืน

หนีสินส่วนทีเกียวข้อง

กับสินทรัพย์ทีจําหน่าย

ป ร ะ ม า ณ  2,137.03 

ล้านบาท 

ประมาณ 1,159.96 – 

1,390.79 ล้ า น บ า ท 

(ภายหลังจากการหัก

ภาษี และค่าใช้จ่ายอืนๆ 

ที เกี ยวข้ องประมาณ 

367.39 – 436.56 ล้าน

บาท) 

ลดลงจากอตัราส่วนหนีสิน

ต่อทุน ณ 31 มีนาคม 

2556 จํานวน 1.42 เท่า 

ลดลงเหลือประมาณ 0.67 

– 0.71 เท่า 

กรณีที 2 จําหน่ายไปซึง

สินทรัพย์  6 รายการ รวม

มลูค่าประมาณ 4,400.00 – 

4,700.00 ล้านบาทและจอง

ซือหน่วย ลงทุน  ประมา ณ 

582.00 – 627.00 ล้านบาท 

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนทีถือไว้เพือขายลดลง 2,872.65 ล้านบาทจาก

การจําหน่ายสินทรัพย์ โดยอ้างอิงจากประมาณการมูลค่าตามบัญชี 

ณ วนัที 1 ธันวาคม 2556 

 เงินสดเพิมขึนสุทธิ 1,313.58 – 1,499.41 ล้านบาท จากเงินสดรับ

จากการขาย 4,400.00 – 4,700.00 ล้านบาท หักภาษี  และ

ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการขายประมาณ 367.39 – 436.56 ล้าน

บาท จ่ายชําระคืนหนีสิน 2,137.03 ล้านบาท และจ่ายซือหน่วย

เช่นเดียวกับกรณีที 1 เช่นเดียวกับกรณีที 1 เช่นเดียวกับกรณีที 1 
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ผลกระทบต่องบการเงินโดยประมาณ 

สินทรัพย์ หนีสิน กําไรจากการขาย 
อัตราส่วนหนีสิน 

ต่อทุน (เท่า) 

ลงทนุประมาณ 582.00 – 627.00 ล้านบาท 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายเพิมขึนจากการจองซือหน่วยลงทุน

ประมาณ 582.00 – 627.00 ล้านบาท 

หมายเหต ุ* เป็นผลกระทบโดยประมาณ ซงึไม่รวมผลกระทบจากการดําเนินงาน และผลจากการลงทนุเพมิเติมในสนิทรัพย์อืนๆ นอกเหนอืจากสนิทรัพย์ทีจะจําหน่ายภายหลงั 31 มีนาคม 2556  
 
นอกจากนี บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินค่าตอบแทนในการบริหารจัดการสินทรัพย์ตลอดระยะเวลา 30 ปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม 

WHAPF และเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทนุ ทงั 2 กรณี 
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ส่วนท ี5  สรุปความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและ

เงือนไขของการขายสินทรัพย์จํานวน 6 รายการของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทนุรวม WHAPF และการจองซือหน่วยลงทุนเพิมเติมของ

กองทุนรวม WHAPF ตามทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นตอ่การเข้าทํารายการ ดงันี 

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การขายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF มีความเหมาะสม 

เนืองจาก 

 การขายสินทรัพย์ดงักล่าว ทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาคืนทุนจากโครงการลงทุนรวดเร็วขึน โดยกลุ่มบริษัทฯ 

สามารถนําเงินทีได้รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ ไปใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ๆ  ซึงเป็นหนึงในแนวทางสําคัญ

ทีจะช่วยผลกัดนัผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เตบิโตได้อย่างรวดเร็วและต่อเนืองไปในอนาคต  

 กลุ่มบริษัทฯ สามารถรับรู้กําไรจากการขายสินทรัพย์ทังสินประมาณ 1,159.96 – 1,390.79 ล้านบาท (ภายหลังหัก

ค่าใช้จ่ายทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการเข้าทํารายการ) อีกทัง ภายหลังการเข้าทํารายการ บริษัทฯ จะยังคงได้รับ

ประโยชน์จากสินทรัพย์ทีจําหน่ายให้แก่กองทุนรวม WHAPF ทังทางตรงในรูปของเงินค่าตอบแทนในการบริหาร

จดัการสินทรัพย์ทีบริษัทฯ จะได้รับจากการวา่จ้างจากกองทุนรวม WHAPF และประโยชน์ทางอ้อมในรูปของเงินปัน

ผลทีบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม WHAPF มีโอกาสจะได้รับจากการลงทนุ  

 การขายสินทรัพย์ดงักล่าว ทําให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดภาระหนีและค่าใช้จ่ายดอกเบียทีเกียวข้องกับสินทรัพย์ที

จําหน่ายไปในครังนี ประมาณ 2,137.03 ล้านบาท ซึงส่งผลให้สัดส่วนของหนีสินต่อส่วนผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

ลดลง และช่วยเพิมความสามารถในการกู้ ยืมของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 

 ราคาประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึงเท่ากับ 4,305.10 – 4,440.71 ล้านบาท 

(รายละเอียดการประเมินราคายติุธรรมของทีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏในส่วนที 2 ข้อ 2.3.1 ของรายงานฉบับ

นี) ตาํกว่ามลูคา่ในการขายสินทรัพย์ขันตําที 4,400 ล้านบาท ร้อยละ 2.16 ถึงสูงกว่าร้อยละ 0.93 และตํากว่ามูลค่า

ในการขายสินทรัพย์ขันสูงที 4,700 ล้านบาท ร้อยละ 5.52 – 8.40 ขณะทีเงือนไขการซือขายสินทรัพย์ระหว่างกลุ่ม

บริษัทฯ กับกองทุนรวม WHAPF เป็นเงือนไขปกติทัวไปของการซือขายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือเป็นเงือนไขที

คูส่ัญญาตกลงกนัตามความสมคัรใจ  ซงึเงือนไขดงักล่าวมิได้ทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ 

 การขายสินทรัพย์ดงักล่าว บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุน จะได้รับประโยชน์จากการทีกองทุนรวม WHAPF มี

สินทรัพย์ทีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเพิมขึนในอนาคต 

 

ดงันนั ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติ การขายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการ

ดงักล่าวมีข้อด้อยและความเสียงทีผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนุมัติการเข้าทํารายการ คือ การขาย

สินทรัพย์ดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม WHAPF จะทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการขายสินทรัพย์ เช่น ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าจัดทํารายการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ เป็นต้น นอกจากนี กรณีเงือนไข

บงัคบัก่อนการเข้าทํารายการไม่บรรลผุลสําเร็จ บริษัทฯ ต้องจ่ายชําระคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการโดยสูญเปล่า 
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สําหรับการจองซอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทํารายการดงักล่าว

มคีวามเหมาะสม และผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิการเข้าทํารายการ เนืองจาก 

 เป็นการรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ ในกองทุนรวม WHAPF และเพิมโอกาสในการได้ รับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม WHAPF จากการถือหน่วยลงทนุทีเพิมขึน 

 เป็นการสนบัสนนุให้กองทุนรวม WHAPF สามารถระดมเงินทุนเพือซือสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ตามเป้าหมาย 

ซึงบริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม WHAPF จะได้รับประโยชน์จากการทีกองทุนรวม WHAPF มี

สินทรัพย์ทีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้เพิมขึน 

 

อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักล่าวมีข้อด้อยและความเสียงทีผู้ถือหุ้ นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนุมัติ

การเข้าทํารายการ ดงันี 

 บริษัทฯ อาจมีภาระดอกเบียจากการกู้ยืมเงินระยะสันเพือใช้เป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการจองซือหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวม WHAPF ก่อนทีบริษัทจะได้รับชําระค่าสินทรัพย์จากกองทนุรวม WHAPF  

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดทีได้รับจากการขายสินทรัพย์ลดลงประมาณ 582.00 – 627.00 ล้านบาท เนืองจากต้องชําระ

คืนเงินกู้ระยะสันของสถาบันการเงินทีบริษัทฯ กู้ยืมมาเพือใช้จองซือหน่วยลงทุน ทําให้บริษัทฯ มีเงินทุนคงเหลือ

สําหรับพฒันาโครงการคลงัสินค้าแห่งใหม่และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินกิจการลดลง  

 บริษัทฯ มีความเสียงจากการลงทนุในกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์เพิมมากขึน 

 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ จะจําหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม WHAPF และจองซือหน่วยลงทุนเพิมเติมของกองทุนรวม 

WHAPF ก็ตอ่เมือเงือนไขสําคญัและเงือนไขบงัคบัก่อนการเข้าทํารายการบรรลุผลสําเร็จ ดงันี 

 

การขายสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม WHAPF 

 ทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเซยี มีมติอนมัุตกิารจําหน่ายสินทรัพย์ของตน

ให้แก่กองทนุรวม WHAPF  

 บริษัทฯ ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเซยี ได้ดาํเนินการใดๆ เพือให้สินทรัพย์ทีจะจําหน่ายไปให้แก่กองทุน

รวม WHAPF พร้อมสําหรับการลงทุนโดยกองทุนรวม WHAPF ซึงรวมถึงการปลดจํานองทีดินและสิงปลูกสร้าง รวมถึง

สิทธิการเช่าทีติดจํานองเป็นประกนักบัสถาบนัการเงินต่างๆ  

 กองทุนรวม WHAPF ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ 

ในการเพิมเงินทุนและการขอแก้ไขเพิมเตมิโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ในประเด็นทีเกียวข้องกับ

การเพิมเงินทุน 

 

การจองซือหน่วยลงทุนเพมิเติมของกองทุนรวม WHAPF 

 ทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมตอินมุัติให้บริษัทฯ จองซือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม WHAPF  

 กองทุนรวม WHAPF ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ 

ในการเพิมเงินทุนและการขอแก้ไขเพิมเตมิโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ในประเด็นทีเกียวข้องกับ

การเพิมเงินทุน 
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การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุัตสิําหรับการทํารายการในครังนี อยู่ในดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคญั ซึงผู้ ถือหุ้นควร

จะศกึษาข้อมลูและพิจารณาเหตผุล ข้อด ีข้อด้อย ปัจจัยความเสียง ข้อจํากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ทีเกียวข้อง

กบัการเข้าทํารายการดงักล่าวทีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวงัก่อนลงมติ เพือ

พิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม 

 

บริษัท เจด ีพาร์ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ทําหน้าที ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล

ต่างๆ ดงัทีได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตผุลบนพืนฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดย

คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็นสําคญั 

 

ทังนี การให้ความเห็นในการเข้าทํารายการดงักล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลทีได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการสัมภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจน ข้อมลูทีเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัข้อ

สมมติฐานว่าข้อมูลดงักล่าวข้างต้นมีความถูกต้องและเป็นจริง ดงันัน หากข้อมลูดงักล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง 

และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้

ความเห็นในครังนี ด้วยเหตุนีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวทีอาจเกิดขึนต่อบริษัทฯ 

และผู้ ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครังนี มีวัตถุประสงค์เพือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้ นของ

บริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการดงัรายละเอียดข้างต้นเท่านัน และการให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระนี มิได้เป็นการ

รับรองผลสําเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนกบับริษัทฯ  

   

           ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นางดวงใจ  หล่อเลิศวทิย์)             (น.ส.จิรยง อนุมานราชธน) 

                                                                              หุ้นส่วนบริหาร                              หุ้นส่วนผู้ จัดการ 

 

 

 

      (น.ส.จิรยง   อนมุานราชธน) 

        ผู้ควบคุมการปฏิบตัิงาน 

         บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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เอกสารแนบ 1 สรุปรายงานประเมนิมลูค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) 

ในการเข้าทํารายการครังนี บริษัทฯ  และบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จํากดั (“บลจ.กสิกรไทย”) ได้ว่าจ้างให้ผู้ ประเมิน

ราคาอิสระ ซึงได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

(VAT) จํานวน 2 ราย เพือทําการประเมินมลูคา่สินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) ได้แก่  

1) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ไนท์แฟรงค์”) ซึงได้ทําการประเมินเมือวันที 25 เมษายน 2556 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือทราบมลูค่าตลาดปัจจบุนั เพือวตัถปุระสงค์สาธารณะ 

2) บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด (“BKKPA”) ซึงได้ทําการประเมินเมือวันที 23 เมษายน 2556 โดยมีวตัถุประสงค์เพือ

ทราบมลูค่าตลาดปัจจุบนั เพือวตัถุประสงคส์าธารณะ  

 

ทงันี ผลการประเมินมลูค่าสินทรัพย์แตล่ะรายการ ซงึจัดทําโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี 

ชือทรัพย์สินทีทําการประเมิน : โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) 

ทีตงัทรัพย์สิน : เลขที 111/1-10, 14, 22 หมู่ที 11 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 

ลักษณะทรัพย์สินทีประเมิน

มลูคา่ 

: 1) สิทธิการเช่าทีดิน โฉนดเลขที 689 (บางส่วน) 694 (บางส่วน) และ 6415 (บางส่วน) รวม 

3 โฉนด เนือทีรวม 71-0-05.5 ไร่ หรือ 28,405.5 ตร.ว. 

2) อาคารสิงปลูกสร้าง  ได้แก่ อาคา รคลังสินค้าพร้อมสํานักงาน 12 หลัง พร้อม

สาธารณปูโภคโครงการ เช่น อาคารป้อม อาคารดบัเพลิง รัวรอบคลังสินค้า ถนนภายใน

คลังสินค้า ป้ายโครงการ โรงอาหาร 

ภาระผกูพัน : อาคารและสิงปลกูสร้างจํานองเป็นหลักประกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เมือ

วนัที 14 ธันวาคม 2555 

 

รูปภาพที 8 แผนผงัทตีังโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา : รายงานประเมนิมลูค่าสินทรพัย์ของ BKKPA 
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รูปภาพที 9 แผนผงัทีดินและอาคารสิงปลูกสร้างโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหต ุ หมายเลข 1 อาคาร A หมายเลข 2 อาคาร B หมายเลข 3 อาคาร C หมายเลข 4 อาคาร D หมายเลข 5 อาคาร E หมายเลข 6 

อาคาร F หมายเลข 7 อาคาร G หมายเลข 8 อาคาร H หมายเลข 9 อาคาร I หมายเลข 10 อาคาร F หมายเลข 11 อาคาร K 
หมายเลข 12 อาคาร L หมายเลข 13 อาคาร M หมายเลข 14 อาคาร N โดยผู้ประเมินราคาอิสระทังสองรายมิได้ประเมินมูลค่า
อาคาร C และ M เนืองจากบริษัทฯ มิได้จําหน่ายสินทรัพย์ดงักลา่วให้แก่กองทนุ WHAPF ในครังนี 

ทีมา : รายงานประเมินมลูค่าสินทรพัย์ของ BKKPA 
 

1) สรุปประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) โดยไนท์แฟรงค์ 

ไนท์แฟรงค์ ได้ทําการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ดงักล่าว โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 

และวิธีคดิจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) อย่างไรก็ดี ไนท์แฟรงค์เห็น

ว่า วิธีคิดจากรายได้เป็นวิธีการประเมินมูลค่าทีเหมาะสม เนืองจากทรัพย์สินทีประเมินเป็นโรงงาน/ โกดงัให้เช่าและมีการทํา

สญัญาเช่าระยะยาว โดยอ้างอิงการมูลค่าตลาดบนสมมติฐานเมือก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 100 ณ วนัที 1 ธันวาคม 2556 ซึง

เป็นวนัทีคาดวา่กองทนุรวม WHAPF จะเข้าลงทุนในสินทรัพย์  ผลการประเมินด้วยวธีิดงักล่าวมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี 

 

สรุปประเมินมลูคา่สินทรัพย์ด้วยวธีิคดิจากรายได้แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสดโดยไนท์แฟรงค์ 

ก)  สมมตฐิานอัตราคา่เช่า 

ไนท์แฟรงค์ ประมาณการค่าเช่าโดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา ภายหลังสินสุดสัญญาอ้างอิงจาก

อัตราค่าเช่าตลาด (Market Rent Rate) โดยพิจารณาข้อมลูตลาดค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง ทังนีขึนอยู่กับ ทําเลทีตัง สิง

อํานวยความสะดวกภายใน สภาพอาคาร และรวมถึงเงือนไขต่างๆ เป็นสําคัญ จากนัน ได้ทําการปรับเพิม-ลด ตามความ

เหมาะสมของปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้องและศกัยภาพการใช้ประโยชน์ของอาคาร ประกอบกับพิจารณาถึงสภาพตลาด

อสังหาริมทรัพย์ในแตล่ะช่วงเวลา 
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ข) สมมตฐิานอตัราการเช่าพืนที 

ไนท์แฟรงค์ กําหนดอตัราการเช่าพืนทีระหวา่งเช่าตามสัญญา เท่ากับร้อยละ 100 และเมือสินสุดสัญญาเช่า เท่ากับร้อยละ 

97 เพือสํารองสําหรับอตัราว่างและเผือหนีสูญร้อยละ 3 และปีที 25 – 29 ใกล้สินสดุสญัญาเช่าทีดิน เท่ากับร้อยละ 85 เพือ

สํารองสําหรับอัตราว่างและเผือหนีสญูร้อยละ 15 

 

ค) สมมตฐิานคา่ใช้จ่าย  

 ต้นทุนในการดําเนินงาน จาํนวนค่าใช้จ่าย 

1 คา่ใช้จ่ายด้านบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามสัญญาคา่ใช้จ่ายบริหารกองทนุระหวา่งบลจ.กสิกรไทยกบับริษัทฯ 

2 กนัสํารองเพือดแูลรักษาทรัพย์สิน ร้อยละ 1.50 ของรายได้รวม 

 

ง) สมมตฐิานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

ไนท์แฟรงค์กําหนดอัตราคดิลดทีอตัราร้อยละ 10.50 โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 

10 ปี บวกกับความเสียงจากการลงทนุในตวัทรัพย์สิน ซงึประกอบกิจการประเภทโรงงานและ/หรือคลังสินค้าให้เช่า และได้

คาํนึงถึงผลตอบแทนทีได้รับจากการขายโรงงานอืนในพืนทีใกล้เคียงกัน 

 

จากข้อสมมตฐิานดงักล่าวข้างต้นในการประเมินมูลค่าโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) โดย

วธีิรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้า

ลงทุน ประเมนิโดยไนท์แฟรงค์ เท่ากับ 1,124.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมลูค่า ดงันี 

 

ตารางท ี40 การประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค.56) ด้วยวิธีรายได้โดย ไนท์แฟรงค์ 

ช่วงระยะเวลา จาํนวนวัน 
กระแสเงนิสดจาก

ทรัพย์สิน 
ค่าก่อสร้างอาคาร 

ค่าใช้จ่ายใน

การซือ-ขาย 
กระแสเงนิสดสุทธ ิ

ปีที 1 (วนัทีลงทนุ) 243 69,923,875   69,923,875 
ปีที 2 365 104,328,412   104,328,412 
ปีที 3 365 107,411,658   107,411,658 
ปีที 4 365 111,821,352   111,821,352 
ปีที 5 365 115,272,415   115,272,415 
ปีที 6 365 120,595,889   120,595,889 
ปีที 7 365 123,679,882   123,679,882 
ปีที 8 365 123,593,239   123,593,239 
ปีที 9 365 131,057,492   131,057,492 

ปีที 10 365 137,775,780   137,775,780 
ปีที 11 365 138,037,499   138,037,499 
ปีที 12 365 144,322,829   144,322,829 
ปีที 13 365 153,271,828   153,271,828 
ปีที 14 365 153,174,535   153,174,535 
ปีที 15 365 162,113,615   162,113,615 
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ช่วงระยะเวลา จาํนวนวัน 
กระแสเงนิสดจาก

ทรัพย์สิน 
ค่าก่อสร้างอาคาร 

ค่าใช้จ่ายใน

การซือ-ขาย 
กระแสเงนิสดสุทธ ิ

ปีที 16 365 170,791,884   170,791,884 
ปีที 17 365 170,758,194   170,758,194 
ปีที 18 365 171,950,010   171,950,010 
ปีที 19 365 177,608,384   177,608,384 
ปีที 20 365 177,498,946   177,498,946 
ปีที 21 365 191,435,861   191,435,861 
ปีที 22 365 204,351,484   204,351,484 
ปีที 23 365 204,311,257   204,311,257 
ปีที 24 365 210,765,734   210,765,734 
ปีที 25 365 188,979,209   188,979,209 
ปีที 26 365 191,530,097   191,530,097 
ปีที 27 365 193,481,873   193,481,873 
ปีที 28 365 63,674,643   63,674,643 

ปีที 29 115 63,982,538   63,982,538 
การคํานวณ Terminal Value อัตราคิดลด   10.50% 

ปีที 29 0.0 0 มลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (NPV)   1,186,921,530 
YP for n years (*)  0 หรือประมาณ  1,187,000,000 
Terminal Value for n years  บาท/ตารางเมตร  20,678 
หัก-ค่าเช่าทีดินซงึคิดเป็นมลูค่าปัจจุบนัสทุธิแล้ว   62,747,238 
สิทธิการเช่าตามระยะเวลาคงเหลือสัญญาเช่าทีดนิและตามสัญญาเช่าอาคารปัจจุบัน  1,124,174,293 

หรือประมาณ   1,124,000,000 
มูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที 1 ธันวาคม 2556 (วันทีจะลงทุน)   1,124,000,000 

 
SENSITIVITY ANALYSIS อัตราคิดลด 

10.00% 1,242,808,440 
10.50% 1,186,921,530 

11.00% 1,134,836,070 
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ตารางท ี41 Cash Flow Projection โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค.56) ด้วยวิธีรายได้โดย ไนท์แฟรงค์  

 ปี 56 

ธ.ค.56- 

31 ก.ค.57 

(วันลงทนุ) 

ปี 57 

ส.ค.57- 

ก.ค.58 

ปี 58 

ส.ค.58- 

ก.ค.59 

ปี 59 

ส.ค.59- 

ก.ค.60 

ปี 60 

ส.ค.60- 

ก.ค.61 

ปี 61 

ส.ค.61- 

ก.ค.62 

ปี 62 

ส.ค.62- 

ก.ค.63 

ปี 63 

ส.ค.63- 

ก.ค.64 

ปี 64 

ส.ค.64- 

ก.ค.65 

ปี 65 

ส.ค.65- 

ก.ค.66 

 คาดว่าสภาวะตลาดค่อนข้างดี ค่าเช่าปรับเพมิขึนอย่างต่อเนือง ค่าเช่าคงท ี ฟืนตัวและเพิมขึน 

รายได้ดําเนินงานสุทธจิากค่าใช้จ่าย 69,923,875 104,328,412 107,411,658 111,821,352 115,272,415 120,595,889 123,679,882 123,593,239 131,057,492 137,775,780 

 

 ปี 66 

ส.ค.66- 

ก.ค.67 

ปี 67 

ส.ค.67- 

ก.ค.68 

ปี 68 

ส.ค.68- 

ก.ค.69 

ปี 69 

ส.ค.69- 

ก.ค.70 

ปี 70 

ส.ค.70- 

ก.ค.71 

ปี 71 

ส.ค.71- 

ก.ค.72 

ปี 72 

ส.ค.72- 

ก.ค.73 

ปี 73 

ส.ค.73- 

ก.ค.74 

ปี 74 

ส.ค.74- 

ก.ค.75 

ปี 75 

ส.ค.75- 

ก.ค.76 

คาดว่าสภาวะตลาดค่อนข้างดี ค่าเช่าปรับเพมิขนึอย่างต่อเนือง ค่าเช่าคงท ี ฟืนตัวและเพิมขนึ 

รายได้ดําเนินงานสุทธจิากค่าใช้จ่าย 138,037,499 144,322,829 153,271,828 153,174,535 162,113,615 170,791,884 170,758,194 171,950,010 177,608,384 177,498,946 

 

 ปี 76 

ส.ค.76- 

ก.ค.77 

ปี 77 

ส.ค.77- 

ก.ค.78 

ปี 78 

ส.ค.78- 

ก.ค.79 

ปี 79 

ส.ค.79- 

ก.ค.80 

ปี 80 

ส.ค.80- 

ก.ค.81 

ปี 81 

ส.ค.81- 

ก.ค.82 

ปี 82 

ส.ค.82- 

ก.ค.83 

ปี 83 

ส.ค.83- 

ก.ค.84 

ปี 84 

1ส.ค.84- 

23พ.ย.84 

คาดว่าสภาวะตลาดค่อนข้างดี ค่าเช่าปรับเพมิขึนอย่างต่อเนือง ค่าเช่าคงท ี ฟืนตัวและเพิมขนึ 

รายได้ดําเนินงานสุทธจิากค่าใช้จ่าย 191,435,861 204,351,484 204,311,257 210,765,734 181,652,242 188,979,209 191,530,097 193,481,873 63,674,643 
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2) สรุปประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) โดย BKKPA 

BKKPA ได้ทําการประเมินมลูค่าสินทรัพย์โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) และวิธีคิด

จากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) อย่างไรก็ดี BKKPA เห็นว่า วิธีคิดจาก

รายได้เป็นวธีิการประเมินมลูค่าทีเหมาะสม เนืองจากทรัพย์สินทีประเมินเป็นทีดินพร้อมอาคารคลังสินค้าทีก่อให้เกิดรายได้จาก

การนําพืนทีภายในอาคารปล่อยเช่า โดยอ้างอิงการประเมินมลูค่า ณ วนัที 1 ธันวาคม 2556 ซึงเป็นวันทีคาดว่ากองทุนรวม 

WHAPF จะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ ซงึมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผลการประเมินด้วยวิธีดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี 

 

สรุปประเมินมลูคา่สินทรัพย์ด้วยวธีิคดิจากรายได้แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสดโดย BKKPA 

ก) สมมตฐิานอตัราค่าเช่า 

BKKPA ประมาณการค่าเช่าโดยอ้างอิงจากอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา ภายหลังสินสุดสัญญาอ้างอิงอัตราค่า

เช่าตลาด โดยพิจารณาจากข้อมลูตลาดคา่เช่าในบริเวณใกล้เคียง ขึนอยู่กับทําเลทีตัง สภาพอาคาร สิงอํานวยความสะดวก 

สาธารณปูโภค ทงันี BKKPA กําหนดการปรับอัตราค่าเช่าเพิมทุกๆ 3 ปี ครังละร้อยละ 10 

 

ข) สมมตฐิานอตัราการเช่าพืนท ี

BKKPA กําหนดอตัราการเช่าพืนทีในปี 2556 – 2566 ร้อยละ 100 และปี 2567 จนถึงสินสุดสัญญาเช่า ร้อยละ 95 โดย

พิจารณาจากสัญญาเช่าและสภาพการเช่าพืนทีสินทรัพย์ในปัจจุบัน พบว่ามีอัตราการเช่าพืนทีร้อยละ 100 ของพืนที

คลังสินค้า ซึงเป็นสญัญาเช่าระยะยาว 10 ปี สินสดุสัญญาปี 2566 

 

ค) สมมตฐิานคา่ใช้จ่าย  

 ต้นทุนในการดําเนินงาน จาํนวนค่าใช้จ่าย 

1 คา่ใช้จ่ายด้านบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามสัญญาคา่ใช้จ่ายบริหารกองทนุระหวา่งบลจ.กสิกรไทยกบับริษัทฯ 

2 คา่เช่าทีดนิ ตามสัญญาเช่าทีดนิ 

3 สํารองเงินปรับปรุงในอนาคต ร้อยละ 1 ของรายได้รวม 

 

ง) สมมตฐิานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

BKKPA กําหนดอตัราคดิลดทีอัตราร้อยละ 11 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รวมกับ

ค่าความเสียงจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาดและภาวะเศรษฐกิจ 

 

จากข้อสมมติฐานดังกล่าวข้างต้นในการประเมินมูลค่าโครงการ WHA Logistics Center Project (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19)  

โดยวิธีรายได้แบบคดิลดกระแสเงินสด มลูค่าสิทธิการเช่าทดีินพร้อมสิงปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว ณ วันทีกองทุนรวม 

WHAPF เข้าลงทุน ประเมินโดย BKKPA เท่ากับ 1,127.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมลูค่าแสดงไว้ในหน้า

ถดัไป 
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ตารางท ี42 การประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) 

ด้วยวิธีรายได้ ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค.56) โดย BKKPA 

 ปี 56 

(1 ธ.ค.- 31 ธ.ค.) 

ปี 57 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 58 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 59 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 60 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 61 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 62 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 63 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 64 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 65 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

กระแสรายได้สุทธิจาก

ค่าใช้จ่าย 

7,997,599.94 95,690,851.46 97,188,313.70 105,543,223.45 105,041,140.64 111,641,546.29 120,986,792,03 121,993,541.75 123,484,973.46 137,114,892.45 

อตัราคิดลดกระแสเงินสด 0.9912 0.8930 0.8045 0.7247 0.6529 0.5882 0.5299 0.4774 0.4301 0.3875 

มูลค่าปัจจุบนัของกระแส

รายได้สุทธิแต่ละงวด 

7,927,029.12 85,447,241.50 78,184,110.84 76,491,790.22 68,583,251.46 65,669,232.15 64,113,683.80 58,240,692.78 53,110,516.63 53,128,592.95 

 

 ปี 66 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 67 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 68 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 69 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 70 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 71 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 72 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 73 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 74 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 75 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

กระแสรายได้สุทธิจาก

ค่าใช้จ่าย 

142,179,939.01 137,019,528.47 151,764,410.77 151,706,242.04 151,640,534.96 167,092,469.90 167,023,703.53 166,960,034.07 184,806,008.06 184,730,514.49 

อตัราคิดลดกระแสเงินสด 0.3491 0.3145 0.2833 0.2552 0.2299 0.2072 0.1866 0.1681 0.1515 0.1365 

มูลค่าปัจจุบนัของกระแส

รายได้สุทธิแต่ละงวด 

49,631,746.57 43,090,449.39 42,997,589.33 38,721,804.63 34,869,437.73 34,614,876.06 31,171,800.81 28,071,992,29 27,993,305.26 25,208,880.20 

 

 ปี 76 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 77 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 78 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 79 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 80 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 81 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 82 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 83 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 84 

(ม.ค.-23 พ.ย.) 

กระแสรายได้สุทธิจากค่าใช้จ่าย 183,810,966.23 203,450,612.99 203,372,393.88 203,289,813.59 224,888,222.14 223,882,766.06 223,797,315.18 247,555,271.55 221,980,650.74 

อตัราคิดลดกระแสเงินสด 0.1229 0.1108 0.0998 0.0899 0.0810 0.0730 0.0657 0.0592 0.0539 

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสรายได้สุทธิ

แต่ละงวด 

22,597,536.38 22,533,376.09 20,292,497.46 18,274,127.92 18,212,347,62 16,334,262.73 14,709,749.93 14,658,985.40 11,959,873.50 

มูลค่าทรัพย์สินททีําการประเมนิ 1,127,000,000 บาท 
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สรุปผลการประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) จัดทําโดย ไนท์

แฟรงค์ และ BKKPA 

 

ตารางท ี43 สรุปผลการประเมนิมลูค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค.56) ด้วยวิธีรายได้ จัดทาํโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA 

รายละเอียดสินทรัพย์ 

ประเมนิโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค.56) 

ราคาประเมินโดย ไนท์แฟรงค์ ราคาประเมินโดย BKKPA 

สิทธิการเช่าทีดิน 3 โฉนด เนือที 71-0-05.5 ไร่  

พร้อมอาคารสิงปลกูสร้าง  

1,124.00 ล้านบาท 1,127.00 ล้านบาท 

 

    หมายเหต ุ    ผลการประเมินมลูค่าสนิทรพัย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) ณ วนัทีกองทุนรวม 
WHAPF เข้าลงทนุ ด้วยวิธีต้นทนุทดแทน จัดทําโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA เท่ากบั 795.50 ล้านบาท และ 829.25 ล้าน
บาท และวธิีคิดจากรายได้ ณ วนัทีประเมินมลูค่า เท่ากบั 1,079.00 ล้านบาท และ 1,075.00 ล้านบาท ตามลําดับ 

 
ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน

บางนา-ตราด ก.ม. 19) ทจัีดทาํโดยผู้ประเมนิราคาอิสระ 

การประเมินมลูค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) ทีจัดทําโดย ไนท์แฟรงค์ และ 

BKKPA ซงึผู้ประเมินราคาอิสระทงั 2 ราย ได้เลือกใช้วิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่า

เช่นเดียวกันนนั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เป็นวิธีการประเมินราคาทีเหมาะสมสําหรับสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดรายได้

จากตวัทรัพย์สินเอง ภายใต้สมมตฐิานว่ารายได้ในอนาคตของสินทรัพย์นนั มีการเปลียนแปลงขึนลงตามภาวะตลาด ซึงสอดคล้อง

กบัสภาพของสินทรัพย์ดงักล่าวของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ทีเป็นอาคารคลังสินค้าให้เช่าและมีการทําสัญญาเช่าระยะยาว ดังนัน ที

ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึใช้ราคาประเมนิทีจดัทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย เพือร่วมกําหนดมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) ของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าเท่ากับ 

1,124.00 – 1,127.00 ล้านบาท 
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เอกสารแนบ 2 สรุปรายงานประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 

 

บริษัทฯ และบลจ.กสิกรไทยได้ว่าจ้างให้ผู้ ประเมินราคาอิสระ ซึงทีได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) 

และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) จํานวน 2 ราย เพือทําการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG Phase 1 

และ Phase 2 ได้แก่  

1) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ไนท์แฟรงค์”) ซึงได้ทําการประเมินเมือวันที 25 เมษายน 2556 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือทราบมลูค่าตลาดปัจจบุนั เพือวตัถปุระสงค์สาธารณะ 

2) บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด (“BKKPA”) ซึงได้ทําการประเมินเมือวันที 22 เมษายน 2556 โดยมีวตัถุประสงค์เพือ

ทราบมลูค่าตลาดปัจจุบนั เพือวตัถุประสงค์สาธารณะ  

 

ทงันี ผลการประเมินมลูค่าสินทรัพย์แตล่ะรายการ ซงึจัดทําโดย ไนท์แฟรงค ์และ BKKPA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี 

ชือทรัพย์สินทีทําการประเมิน : โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 

ทีตงัทรัพย์สิน : เลขที 85/5 หมู่ที 5 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ถ.หนองปลากะดี (ทล.4051) 

ต.บวัลอย หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี  

ลักษณะทรัพย์สินทีประเมิน

มลูคา่ 

: 1) ทีดิน โฉนดเลขที 1111 เลขที 1113 เลขที 21772 และเลขที 36396 รวม 4 โฉนด เนือที

รวม 48-0-26.5 ไร่ หรือ 19,226.5 ตร.ว. 

2) อาคารสิงปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารคลงัสินค้าพร้อมสํานักงาน 2 หลัง พร้อมสาธารณูปโภค

อืนๆ เช่น รัว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และป้อมยาม 

ภาระผกูพัน   ทีดินจํานองเป็นหลกัประกนักบัธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 แบ่งเช่าอาคารคลังสินค้า 2 หลัง มีกําหนด 10 ปี กับบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชันแนล 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“DGS”) 
 

รูปภาพที 10 แผนผังทีตงัโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา : รายงานประเมนิมลูค่าสินทรพัย์ของ BKKPA 
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1) สรุปประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 โดยไนท์แฟรงค์ 

ไนท์แฟรงค์ได้ทําการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดงักล่าว โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 

และวิธีคดิจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) อย่างไรก็ดี ไนท์แฟรงค์เห็นว่า 

วธีิคดิจากรายได้เป็นวธีิการประเมินมลูค่าทีเหมาะสม เนืองจากทรัพย์สินทีประเมินเป็นโรงงาน/ โกดงัให้เช่าและมีการทําสัญญา

เช่าระยะยาว โดยอ้างอิงการมลูค่าตลาดบนสมมติฐานเมือก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 100 ณ วนัที 1 ธันวาคม 2556 ซึงเป็นวันที

คาดว่ากองทุนรวม WHAPF จะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ ผลการประเมินด้วยวธีิดงักล่าวมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี 

 

สรุปประเมินมลูคา่สินทรัพย์ด้วยวธีิคดิจากรายได้แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสดโดย ไนท์แฟรงค์ 

ก) สมมตฐิานอตัราค่าเช่า 

ไนท์แฟรงค์ ประมาณการคา่เช่าโดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา ภายหลังสินสุดสัญญาอ้างอิงจาก

อัตราค่าเช่าตลาด (Market Rent Rate) โดยพิจารณาข้อมลูตลาดค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง ทังนีขึนอยู่กับ ทําเลทีตัง สิง

อํานวยความสะดวกภายใน สภาพอาคาร และรวมถึงเงือนไขต่างๆ เป็นสําคัญ จากนัน ได้การปรับเพิม-ลด ตามความ

เหมาะสมของปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้องและศกัยภาพการใช้ประโยชน์ของอาคาร ประกอบกับพิจารณาถึงสภาพตลาด

อสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบนั 

 

ข) สมมตฐิานอตัราการเช่าพืนท ี

ไนท์แฟรงค์ กําหนดอตัราการเช่าพืนทีระหว่างเช่าตามสัญญา เท่ากับร้อยละ 100 และเมือสินสุดสัญญาเช่า เท่ากับร้อย

ละ 97 เพือสํารองสําหรับอตัราว่างและเผือหนีสูญร้อยละ 3  

 

ค) สมมตฐิานคา่ใช้จ่าย  

 ต้นทุนในการดําเนินงาน จาํนวนค่าใช้จ่าย 

1 คา่ใช้จ่ายด้านบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามสัญญาคา่ใช้จ่ายบริหารกองทนุระหวา่งบลจ.กสิกรไทยกบับริษัทฯ 

2 กนัสํารองเพือดแูลรักษาทรัพย์สิน ร้อยละ 1 ของรายได้รวม 

 

ง) สมมตฐิาน Terminal Value 

ไนท์แฟรงค์ใช้อัตราผลตอบแทนสําหรับคํานวณTerminal Value ที 7.50% ภายใต้สมมติฐานว่า ทรัพย์สินจะขายออกไป

ในปลายปีที 11 ด้วยอัตราผลตอบแทนร้อยละ 7.50 โดยคํานวณจากกระแสเงินสดรับสทุธิไปในปีที 12 

 

จ) สมมตฐิานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

ไนท์แฟรงค์กําหนดอัตราคดิลดทีอตัราร้อยละ 9.00 โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 

10 ปี บวกกับความเสียงจากการลงทนุในตวัทรัพย์สิน ซึงประกอบกิจการประเภทโรงงานและ/หรือคลังสินค้าให้เช่า และ

ได้คาํนึงถึงผลตอบแทนทีได้รับจากการขายโรงงานอืนในพืนทีใกล้เคยีงกัน 
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จากข้อสมมตฐิานดงักล่าวข้างต้นในการประเมินมูลค่าโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงิน

สด มลูค่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว ณ วันทกีองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน ประเมินโดยไนท์แฟรงค์ 

เท่ากับ 1,333.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมลูค่า ดงันี 

 

ตารางท ี44 การประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทนุ (1 ธ.ค.56) ด้วยวิธีรายได้ โดยไนท์แฟรงค์ 

ช่วงระยะเวลา จาํนวนวัน 
กระแสเงินสดจาก

ทรัพย์สิน 
ค่าก่อสร้างอาคาร 

ค่าใช้จ่ายใน

การซือ-ขาย 

กระแสเงินสด

สุทธิ 

ปีที 1 (วนัทีลงทนุ) 243 58,051,320   58,051,320 
ปีที 2 365 87,180,267   87,180,267 
ปีที 3 365 89,683,396   89,683,396 

ปีที 4 365 92,056,822   92,056,822 
ปีที 5 365 93,106,185   93,106,185 
ปีที 6 365 96,426,833   96,426,833 
ปีที 7 365 97,865,655   97,865,655 
ปีที 8 365 100,120,526   100,120,526 
ปีที 9 365 103,705,090   103,705,090 

ปีที 10 365 106,466,631   106,466,631 
ปีที 11 365 128,103,634  - 35,272,322 1,856,447,430 

การคํานวณ Terminal Value อัตราคิดลด   9.00% 

ปีที 12 365 132,271,209 มลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (NPV)   1,332,896,768 

Capitalised @ 7.50% 1,763,616,118 หรือประมาณ  1,333,000,000 
 บาท/ตารางเมตร  24,072 

 

SENSITIVITY ANALYSIS Terminal Yield - ทสิีนปีท ี11 

อัตราคิดลด 7.00% 7.50% 8.00% 

8.50% 1,435,179,217 1,383,464,132 1,338,213,432 
9.00% 1,382,137,024 1,332,896,768 1,289,811,544 
9.50% 1,331,923,860 1,285,029,478 1,243,996,893 

 

ตารางท ี45 Cash Flow Projection โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2  

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) ด้วยวิธีรายได้ โดยไนท์แฟรงค์  

 ปี 56 

ธ.ค.56-31ก.ค.57 

(วันลงทนุ) 

ปี 57 

ส.ค.57-ก.ค.58 

ปี 58 

ส.ค.58-ก.ค.59 

ปี 59 

ส.ค.59-ก.ค.60 

ปี 60 

ส.ค.60-ก.ค.61 

ปี 61 

ส.ค.61-ก.ค.62 

คาดว่าสภาวะตลาดค่อนข้างดี ค่าเช่าปรับเพมิขนึอย่างต่อเนือง 

รายได้ดําเนินงานสุทธจิาก

ค่าใช้จ่าย 

58,051,320 87,180,267 89,683,396 92,056,822 93,106,185 96,426,833 
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ตารางท ี45 Cash Flow Projection โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2  

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) ด้วยวิธีรายได้ โดยไนท์แฟรงค์ (ต่อ) 

 ปี 62 

ส.ค.62-ก.ค.63 

ปี 63 

ส.ค.63-ก.ค.64 

ปี 64 

ส.ค.64-ก.ค.65 

ปี 65 

ส.ค.65-ก.ค.66 

ปี 66 

ส.ค.66-ก.ค.67 

ปี 67 

ส.ค.67-ก.ค.68 

ค่าเช่าคงท ี ฟืนตัวและเพิมขึน 
ตลาดค่อนข้างดี  

ค่าเช่าปรับขนึต่อเนือง 

รายได้ดําเนินงานสุทธจิาก

ค่าใช้จ่าย 

97,865,655 100,120,526 103,705,090 106,466,631 128,103,634 132,271,209 

 

2) สรุปประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 โดย BKKPA 

BKKPA ได้ทําการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ดังกล่าว โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 

และวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) อย่างไรก็ดี BKKPA เห็นว่า 

วธีิคดิจากรายได้เป็นวธีิการประเมินมลูค่าทีเหมาะสม เนืองจากทรัพย์สินทีประเมินเป็นทีดินพร้อมอาคารคลังสินค้าทีก่อให้เกิด

รายได้จากการนําพืนทีภายในอาคารปล่อยเช่า โดยอ้างอิงการประเมินมลูค่า ณ วนัที 1 ธันวาคม 2556 ซึงเป็นวันทีคาดว่า

กองทุนรวม WHAPF จะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ ซงึมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผลการประเมินด้วยวิธีดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี 

 

สรุปประเมินมลูค่าสินทรัพย์ด้วยวธีิคดิจากรายได้แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสด โดย BKKPA 

ก)   สมมติฐานอตัราคา่เช่า 

BKKPA ประมาณการค่าเช่าโดยอ้างอิงจากอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา ภายหลังสินสุดสัญญาอ้างอิงอัตราค่า

เช่าตลาด โดยพิจารณาจากข้อมลูตลาดค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง โดยขึนอยู่กับทําเลทีตงั สภาพอาคาร สิงอํานวยความ

สะดวก สาธารณปูโภค ทังนี BKKPA กําหนดการปรับอัตราค่าเช่าเพิมทกุๆ 3 ปี ครังละร้อยละ 10  

 

ข) สมมตฐิานอตัราการเช่าพืนที 

BKKPA กําหนดอัตราการเช่าพืนทีในปี 2556 – 2566 ร้อยละ 100 ตามสัญญาเช่ากับลูกค้าปัจจุบัน 2 ฉบับทีมีอายุ

สญัญา 10 ปี และหลงัสินสุดสญัญาเช่าในปี 2565 – 2566 กําหนดอตัราการเช่าพืนทีร้อยละ 95  

 

ค) สมมตฐิานคา่ใช้จ่าย  

 ต้นทุนในการดําเนินงาน จาํนวนค่าใช้จ่าย 

1 คา่ใช้จ่ายด้านบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามสัญญาคา่ใช้จ่ายบริหารกองทนุระหวา่งบลจ.กสิกรไทยกบับริษัทฯ 

2 สํารองเงินปรับปรุงในอนาคต ร้อยละ 1 ของรายได้รวม 

 

ง) สมมตฐิานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

BKKPA กําหนดอตัราคดิลดทีอัตราร้อยละ 9.5 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รวมกับ

คา่ความเสียงจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาดและภาวะเศรษฐกิจ 
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จ) สมมตฐิานอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) 

  BKKPA คาดหวงัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ณ ปีทีมีการขายสินทรัพย์นันออกไปไว้ทีร้อยละ 6.0 เนืองจากสภาวะ

เศรษฐกิจและตลาดอยู่ในสภาวะชะลอตวั และอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุทรัพย์สินแต่ละประเภทขึนอยู่กับอัตราการ

เตบิโตของรายได้ ความเสียงในการดาํเนินการทังการปล่อยเช่า และอัตราการเข้าเช่า  

 

จากข้อสมมตฐิานดงักล่าวข้างต้นในการประเมินมูลค่าโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงิน

สด มูลค่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน ประเมินโดย BKKPA 

เท่ากับ 1,336.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมลูค่าแสดงไว้ในหน้าถดัไป 
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ตารางท ี46 การประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค.56) ด้วยวิธีรายได้ โดย BKKPA  

 ปี 56 

(1 ธ.ค.- 31 ธ.ค.) 

ปี 57 

(ม.ค.-ธ.ค.) 
ปี 58 

(ม.ค.-ธ.ค.) 
ปี 59 

(ม.ค.-ธ.ค.) 
ปี 60 

(ม.ค.-ธ.ค.) 
ปี 61 

(ม.ค.-ธ.ค.) 
ปี 62 

(ม.ค.-ธ.ค.) 
ปี 63 

(ม.ค.-ธ.ค.) 
ปี 64 

(ม.ค.-ธ.ค.) 
ปี 65 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 66  

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 67 

(Reversion) 

กระแสรายได้สุทธิ

จากค่าใช้จ่าย 

7,265,0386.65 87,198,128.36 88,070,988.82 90,500,441,64 93,132,433.48 94,329,607.80 97,319,318.80 100,153,076.54 101,441,350.67 104,961,769.46 108,956,405.09 110,599,030.63 

มูลคา่ขายทีดินพร้อม

อาคาร ณ สนิปี 2566 

โดยกําหนดอตัรา

ผลตอบแทน 6% 

- - - - - - - - - - - 1,843,317,177.18 

อัตราคิดลดกระแสเงนิ

สด 

0.9923 0.9062 0.8276 0.7558 0.6902 0.6304 0.5757 0.5257 0.4801 0.4385 0.4004 0.4004 

มูลค่าปัจจุบันของ

กระแสรายได้สุทธิ

แต่ละงวด 

7,209,253.52 79,021551.14 72,888,184.46 88,400,749.65 84,283,125.52 59,460,687.14 58,023,062.89 52,652,375.25 48,702,875.00 46,021,054.61 43,627,877.00 738,093,506.48 

มูลค่าทรัพย์สินทีทาํ

การประเมิน 

1,336,000,000.00 บาท           
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สรุปผลการประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 จดัทาํโดยไนท์แฟรงค์ และ BKKPA  

 

ตารางท ี47 สรุปผลการประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2  

จดัทาํโดยไนท์แฟรงค์ และ BKKPA 

รายละเอียดสินทรัพย์ 

ประเมนิโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค.56) 

ราคาประเมินโดย ไนท์แฟรงค์ ราคาประเมินโดย BKKPA 

ทีดิน 4 โฉนด เนือที 48-0-26.5 ไร่  

พร้อมอาคารสิงปลกูสร้าง  

1,333.00 ล้านบาท 1,336.00 ล้านบาท 

หมายเหต ุ  ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ณ วนัทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน ด้วยวิธีต้นทุน
ทดแทน จดัทําโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA เท่ากับ 873.50 ล้านบาท และ 887.23 ล้านบาท และวธีิคิดจากรายได้ ณ วนัที
ประเมินมลูค่า เท่ากบั 940.00 ล้านบาท และ 1,019.00 ล้านบาท บาท ตามลําดับ 

 
ความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินมลูค่าสินทรัพย์โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ทีจัดทํา

โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

การประเมินมลูคา่สินทรัพย์โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ทีจัดทําโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA  ซึงผู้ประเมินราคาอิสระ

ทงั 2 ราย ได้เลือกใช้วธีิคดิจากรายได้แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสด เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าเช่นเดียวกันนัน ทีปรึกษาทางการ

เงินอิสระมีความเห็นว่า เป็นวิธีการประเมินราคาทีเหมาะสมสําหรับสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดรายได้จากตัวทรัพย์สินเอง ภายใต้

สมมติฐานว่ารายได้ในอนาคตของสินทรัพย์นัน มีการเปลียนแปลงขึนลงตามภาวะตลาด ซึงสอดคล้องกับสภาพของสินทรัพย์

ดงักล่าวของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ทีเป็นอาคารคลังสินค้าให้เช่าและมีการทําสัญญาเช่าระยะยาว ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงใช้ราคาประเมินทีจัดทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย เพือร่วมกําหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ของบริษัทฯ โดยมมีลูค่าเท่ากับ 1,333.00 – 1,336.00 ล้านบาท 
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เอกสารแนบ 3 สรุปรายงานประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Ducati Phase 2  

 

บริษัทฯ และบลจ.กสิกรไทยได้ว่าจ้างให้ผู้ ประเมินราคาอิสระ ซึงทีได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) 

และสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) จํานวน 2 ราย เพือทําการประเมินมูลคา่สินทรัพย์โครงการ Ducati Phase 2 

ได้แก่  

1) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ไนท์แฟรงค์”) ซึงได้ทําการประเมินเมือวันที 25 เมษายน 2556 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือทราบมลูค่าตลาดปัจจบุนั เพือวตัถปุระสงค์สาธารณะ 

2) บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด (“BKKPA”) ซึงได้ทําการประเมินเมือวันที 22 เมษายน 2556 โดยมีวตัถุประสงค์เพือ

ทราบมลูค่าตลาดปัจจุบนั เพือวตัถุประสงค์สาธารณะ  

 

ทงันี ผลการประเมินมลูค่าสินทรัพย์แตล่ะรายการ ซงึจัดทําโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี 

ชือทรัพย์สินทีทําการประเมิน : โครงการ Ducati Phase 2 

ทีตงัทรัพย์สิน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ตาํบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ลักษณะทรัพย์สินทีประเมิน

มลูคา่ 

: 1) ทีดิน โฉนดเลขที 20261 และเลขที 22337 รวม 2 โฉนด เนือทีรวม 17-1-00.7 ไร่ หรือ 

6,900.7 ตร.ว. 

2) อาคารสิงปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารคลงัสินค้าพร้อมสํานกังาน 1 หลัง พร้อมสาธารณูปโภค

อืนๆ เช่น โรงอาคาร  ป้อมยาม ถนน ทีจอดรถ รัว เป็นต้น 

ภาระผกูพัน : ให้เช่าอาคารคลงัสินค้ากับบริษัท ดคูาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มีกําหนด 10 ปี (1 ก.พ. 

57 – 31 ม.ค. 67) 

 

รูปภาพที 11 แผนผังทีตงัและทีดินโครงการ Ducati Phase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนภายในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิต ี

ทีมา : รายงานประเมนิมลูค่าสินทรพัย์ของ BKKPA 
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1)  สรุปประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Ducati Phase 2 โดยไนท์แฟรงค์ 

ไนท์แฟรงค์ได้ทําการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดงักล่าว โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 

และวิธีคดิจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) อย่างไรก็ดี ไนท์แฟรงค์เห็นว่า 

วธีิคดิจากรายได้เป็นวธีิการประเมินมลูค่าทีเหมาะสม เนืองจากทรัพย์สินทีประเมินมลูค่าเป็นศนูย์กระจายสินค้า/โกดงัให้เช่า และ

มีการทําสญัญาเช่าระยะยาว ถือว่าเป็นทรัพย์สินทีก่อให้เกิดรายได้ โดยอ้างอิงการมลูค่าตลาดบนสมมติฐานเมือก่อสร้างแล้ว

เสร็จร้อยละ 100 ณ วนัที 1 ธันวาคม 2556 ซึงเป็นวันทีคาดว่ากองทุนรวม WHAPF จะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ ผลการประเมิน

ด้วยวิธีดงักล่าวมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี 

 

สรุปประเมินมลูคา่สินทรัพย์ด้วยวธีิคดิจากรายได้แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสดโดยไนท์แฟรงค์ 

ก) สมมตฐิานอตัราค่าเช่า 

ไนท์แฟรงค์ ประมาณการคา่เช่าโดยอ้างอิงจากอตัราคา่เช่าและค่าบริการตามสัญญา ภายหลังสินสุดสัญญาอ้างอิงอัตรา

ค่าเช่าตลาด ประกอบกับการพิจารณาเรืองทีคลังสินค้าดังกล่าวเป็นโรงงานและคลังสินค้าทีก่อสร้างขึนเพือให้เช่า

โดยเฉพาะสําหรับบริษัท ดคูาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ทีประกอบกิจการในการผลิตรถจักรยานยนต์ ในลักษณะ 

Built-to-Suite Warehouse ส่งผลให้อัตราคา่เช่าจะต้องสงูกว่าโรงงานปกติทวัไป ทีอาจมีขนาดพืนทีอาคาร การรับนําหนัก

ของอาคาร ความสงูของอาคาร เป็นต้น ทีไม่เป็นทีตอบสนองกบักิจการในการผลิตรถจกัรยานยนต์  

 

ข) สมมตฐิานอตัราการเช่าพืนท ี

ไนท์แฟรงค์ กําหนดอตัราการเช่าพืนทีระหวา่งเช่าตามสัญญา เท่ากับร้อยละ 100 และเมือสินสุดสัญญาเช่า เท่ากับร้อยละ 

97 เพือสํารองสําหรับอตัราว่างและเผือหนีสูญร้อยละ 3  

 

ค) สมมตฐิานคา่ใช้จ่าย  

 ต้นทุนในการดําเนินงาน จาํนวนค่าใช้จ่าย 

1 คา่ใช้จ่ายด้านบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามสัญญาคา่ใช้จ่ายบริหารกองทนุระหวา่งบลจ.กสิกรไทยกบับริษัทฯ 

2 กนัสํารองเพือดแูลรักษาทรัพย์สิน ร้อยละ 1 ของรายได้รวม 

 

ง) สมมตฐิาน Terminal Value 

ไนท์แฟรงค์ใช้อัตราผลตอบแทนสําหรับคาํนวณTerminal Value ที 7.50% ภายใต้สมมติฐานว่า ทรัพย์สินจะขายออกไปใน

ปลายปีที 15 ด้วยอัตราผลตอบแทนร้อยละ7.50 โดยคํานวณจากกระแสเงินสดรับสทุธิไปในปีที 16 

 

จ) สมมตฐิานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

ไนท์แฟรงค์กําหนดอัตราคิดลดทีอัตราร้อยละ 9.00 โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 

10 ปี บวกกับความเสียงจากการลงทนุในตวัทรัพย์สิน ซงึประกอบกิจการประเภทโรงงานและ/หรือคลังสินค้าให้เช่า และได้

คาํนึงถึงผลตอบแทนทีได้รับจากการขายโรงงานอืนในพืนทีใกล้เคียงกัน 
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จากข้อสมมติฐานดงักล่าวข้างต้นในการประเมินมูลค่าโครงการ Ducati Phase 2 โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่า

ทดีินพร้อมสิงปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน ประเมินโดยไนท์แฟรงค์ เท่ากับ 

504.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมลูค่า ดงัน ี

 

ตารางท ี48 การประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Ducati Phase 2 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) ด้วยวิธีรายได้โดยไนท์แฟรงค์ 

ช่วงระยะเวลา จาํนวนวัน 
กระแสเงินสดจาก

ทรัพย์สิน 
ค่าก่อสร้างอาคาร 

ค่าใช้จ่ายใน

การซือ-ขาย 

กระแสเงินสด

สุทธิ 

ปีที 1 (วนัทีลงทนุ) 243 17,918,423   17,918,423 
ปีที 2 365 36,131,720   36,131,720 
ปีที 3 365 35,832,971   35,832,971 
ปีที 4 365 37,261,880   37,261,880 

 ปีที 5  365 38,731,260   38,731,260 
ปีที 6 365 38,707,515   38,707,515 
ปีที 7 365 40,294,877   40,294,877 
ปีที 8 365 41,838,434   41,838,434 
ปีที 9 365 41,831,167   41,831,167 

ปีที 10 365 43,499,284   43,499,284 
ปีที 11 365 45,213,384   45,213,384 
ปีที 12 365 45,186,764   45,186,764 
ปีที 13 365 47,037,986   47,037,986 
ปีที 14 365 48,839,406   48,839,406 
ปีที 15 365 365 49,811,433  -13,541,236 713,332,017 

การคํานวณ Terminal Value อัตราคิดลด   9.00% 
ปีที 16 365 50,779,637 มลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (NPV)   503,523,218 

Capitalised @ 7.50% 677,061,821 หรือประมาณ  504,000,000 
 บาท/ตารางเมตร  39,230 
 

SENSITIVITY ANALYSIS Terminal Yield - ทสิีนปีท ี15 
อัตราคิดลด 7.00% 7.50% 8.00% 

8.50% 541,089,174 526,763,253 514,228,071 
9.00% 516,915,006 503,523,218 491,805,403 
9.50% 494,183,030 481,660,600 470,703,474 
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ตารางท ี49 Cash Flow Projection โครงการ Ducati Phase 2  

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) ด้วยวิธีรายได้โดยไนท์แฟรงค์  
 ปี 56 

ธ.ค.56- 

31ก.ค.57 

ปี 57 

ส.ค.57- 

ก.ค.58 

ปี 58 

ส.ค.58- 

ก.ค.59 

ปี 59 

ส.ค.59- 

ก.ค.60 

ปี 60 

ส.ค.60- 

ก.ค.61 

ปี 61 

ส.ค.61- 

ก.ค.62 

ปี 62 

ส.ค.62- 

ก.ค.63 

ปี 63 

ส.ค.63- 

ก.ค.64 

คาดว่าสภาวะตลาดค่อนข้างดี ค่าเช่าปรับเพิมขึนอย่างต่อเนือง ค่าเช่าคงท ี

รายได้ดําเนินงานสทุธิจากค่าใช้จ่าย 17,918,423 36,131,720 35,832,971 37,261,880 38,731,260 38,707,515 40,294,877 41,838,434 

 

 ปี 64 

ส.ค.64- 

ก.ค.65 

ปี 65 

ส.ค.65- 

ก.ค.66 

ปี 66 

ส.ค.66- 

ก.ค.67 

ปี 67 

ส.ค.67- 

ก.ค.68 

ปี 68 

ส.ค.68- 

ก.ค.69 

ปี 69 

ส.ค.69- 

ก.ค.70 

ปี 70 

ส.ค.70- 

ก.ค.71 

ปี 71 

ส.ค.71- 

ก.ค.72 

ฟืนตัวและเพิมขนึ ตลาดค่อนข้างดี ค่าเช่าปรับขนึต่อเนือง 

รายได้ดําเนินงานสทุธิจากค่าใช้จ่าย 41,831,167 43,499,284 45,213,384 45,186,764 47,037,986 48,839,406 49,811,433 50,779,637 

 

2)  สรุปประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Ducati Phase 2 โดย BKKPA 

BKKPA ได้ทําการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ดังกล่าว โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 

และวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) อย่างไรก็ดี BKKPA เห็นว่า 

วธีิคดิจากรายได้เป็นวธีิการประเมินมลูค่าทีเหมาะสม เนืองจากทรัพย์สินทีประเมินเป็นทีดินพร้อมอาคารคลังสินค้าทีก่อให้เกิด

รายได้จากการนําพืนทีภายในอาคารปล่อยเช่า โดยอ้างอิงการประเมินมลูค่า ณ วนัที 1 ธันวาคม 2556 ซึงเป็นวันทีคาดว่า

กองทุนรวม WHAPF จะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ ซงึมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผลการประเมินด้วยวิธีดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี 

 

สรุปประเมินมลูคา่สินทรัพย์ด้วยวธีิคดิจากรายได้แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสดโดย BKKPA 

ก) สมมตฐิานอตัราค่าเช่า 

BKKPA ประมาณการค่าเช่าโดยอ้างอิงจากอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา ภายหลังสินสุดสัญญาอ้างอิงอัตราค่า

เช่าตลาด ประกอบกับการพิจารณาเรืองทีคลังสินค้าดงักล่าวเป็นอาคารโรงงานผลิตชินส่วนรถจักรยานยนต์ทีตงัอยู่ในย่าน

อุตสาหกรรม และเป็นโรงงานทีสร้างมาเฉพาะความต้องการของผู้ เช่า ขณะทีไม่มีอาคารลักษณะดังกล่าวทีเป็นคู่แข่งใน

บริเวณใกล้เคยีง และกําหนดการปรับอตัราคา่เช่าเพิมทุกๆ 3 ปี ครังละร้อยละ 10   

 

ข) สมมตฐิานอตัราการเช่าพืนที 

BKKPA กําหนดอตัราการเช่าพืนทีในปี 2557 – 2566 ร้อยละ100 ตามสัญญาเช่ากับลูกค้าปัจจุบันทีมีอายุสัญญา 10 ปี 

สินสดุในปี 2567 และหลังสินสดุสญัญาเช่า กําหนดอตัราการเช่าพืนทีร้อยละ 90  

 

ค) สมมตฐิานคา่ใช้จ่าย  

 ต้นทุนในการดําเนินงาน จาํนวนค่าใช้จ่าย 

1 ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ รวมถึง

การซ่อมบํารุง 

ตามสัญญาคา่ใช้จ่ายบริหารกองทนุระหวา่งบลจ.กสิกรไทยกบับริษัทฯ 
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 ต้นทุนในการดําเนินงาน จาํนวนค่าใช้จ่าย 

2 สํารองเงินปรับปรุงในอนาคต ร้อยละ 1 ของรายได้รวม 

 

ง) สมมตฐิานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

BKKPA กําหนดอตัราคดิลดทีอัตราร้อยละ 9.5 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รวมกับ

คา่ความเสียงจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาดและภาวะเศรษฐกิจ 

 

จ) สมมตฐิานอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) 

  BKKPA คาดหวงัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ณ ปีทีมีการขายสินทรัพย์นันออกไปไว้ทีร้อยละ 6.0 เนืองจากสภาวะ

เศรษฐกิจและตลาดอยู่ในสภาวะชะลอตวั และอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุทรัพย์สินแต่ละประเภทขึนอยู่กับอัตราการ

เตบิโตของรายได้ ความเสียงในการดาํเนินการทังการปล่อยเช่า และอัตราการเข้าเช่า  

 

จากข้อสมมติฐานดงักล่าวข้างต้นในการประเมินมูลค่าโครงการ Ducati Phase 2 โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่า

ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน ประเมินโดย BKKPA เท่ากับ 

545.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมลูค่าแสดงไว้ในหน้าถดัไป 
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ตารางท ี50 การประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Ducati Phase 2 ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) ด้วยวิธีรายได้โดย BKKPA  
 ปี 56 

(1ธ.ค.- 

31ธ.ค.) 

ปี 57 

(ม.ค.- 

ธ.ค.) 

ปี 58 

(ม.ค.- 

ธ.ค.) 

ปี 59 

(ม.ค.- 

ธ.ค.) 

ปี 60 

(ม.ค.- 

ธ.ค.) 

ปี 61 

(ม.ค.- 

ธ.ค.) 

ปี 62 

(ม.ค.- 

ธ.ค.) 

ปี 63 

(ม.ค.- 

ธ.ค.) 

ปี 64 

(ม.ค.- 

ธ.ค.) 

ปี 65 

(ม.ค.- 

ธ.ค.) 

ปี 66  

(ม.ค.- 

ธ.ค.) 

ปี 67 

(ม.ค.- 

ธ.ค.) 

Terminal 

Value  

กระแสรายได้สุทธิจาก

ค่าใช้จ่าย 

-29,183.60 36,570,961.14 36,377,011.82 36,192,161.75 39,134,231.41 39,120,527.77 39,104,806.29 42,282,981.23 42,266,551.78 42,251,591.18 45,684,542.58 39,690,589.17 47,790,739.54 

มูลคา่ขายทีดินพร้อมอาคาร 

ณ สินปี 2567 โดยกําหนด

อัตราผลตอบแทน 6% 

- - - - - - - - - - - - 788,394,301 

อัตราคิดลดกระแสเงนิสด 0.9920 0.9060 0.8280 07560 0.6900 0.6300 0.5760 0.5260 0.4800 0.4380 0.4000 0.3600 0.3660 

มูลค่าปัจจุบันของกระแส

รายได้สทุธิแต่ละงวด 

-28,950.13 32,798,389.70 29,814,097.24 27,081,820.40 26,727,157,98 24,394,423.99 22,294,417.80 22,014,056.08 20,080,986.33 18,317,347,28 18,087,551.41 14,378,195.79 288,552,314.23 

มูลค่าทรัพย์สินทีทาํการ

ประเมิน 

545,000,000.00 บาท           
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  สรุปผลการประเมนิมลูค่าสินทรัพย์โครงการ Ducati Phase 2 จดัทาํโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA 

 

ตารางท ี51 สรุปผลการประเมนิมลูค่าสินทรัพย์โครงการ Ducati Phase 2 จดัทาํโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA 

รายละเอียดสินทรัพย์ 

ประเมนิโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) 

ราคาประเมินโดยไนท์แฟรงค์ ราคาประเมินโดย BKKPA 

ทีดิน 2 โฉนด เนือที 17-1-00.7 ไร่ 

พร้อมสิงปลกูสร้าง 3 รายการ 
504.00 ล้านบาท 545.00 ล้านบาท 

หมายเหต ุ   ผลการประเมินมูลค่าสนิทรัพย์โครงการ Ducati Phase 2 ณ วนัทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน ด้วยวิธีต้นทุนทดแทน จัดทํา
โดยไนท์แฟรงค์ และ BKKPA เท่ากบั 294,900,000 บาท และ 215,297,150 บาท และวิธีคิดจากรายได้ ณ วนัทีประเมินมูลค่า 
เท่ากบั 228,000,000 บาท และ 342,000,000 บาท ตามลําดับ 

 

ความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินมลูค่าสินทรัพย์โครงการ Ducati Phase 2 ทจัีดทาํโดยผู้ประเมิน

ราคาอิสระ 

การประเมินมลูคา่สินทรัพย์โครงการ Ducati Phase 2 ทีจัดทําโดยไนท์แฟรงค์ และ BKKPA ซึงผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย ได้

เลือกใช้วธีิคดิจากรายได้แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสด เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าเช่นเดียวกันนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นว่า เป็นวิธีการประเมินราคาทีเหมาะสมสําหรับสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดรายได้จากตัวทรัพย์สินเอง ภายใต้สมมติฐานว่า

รายได้ในอนาคตของสินทรัพย์นนั มีการเปลียนแปลงขึนลงตามภาวะตลาด ซึงสอดคล้องกับสภาพของสินทรัพย์ดงักล่าวของบริษัท

ฯ ณ ปัจจุบัน ทีเป็นอาคารคลังสินค้าให้เช่าและมีการทําสัญญาเช่าระยะยาว ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ราคา

ประเมนิทีจดัทาํโดยผู้ประเมนิราคาอิสระทงั 2 ราย เพือร่วมกําหนดมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ Ducati Phase 

2 ของบริษัทฯ โดยมีมลูค่าเท่ากับ 504.00 – 545.00 ล้านบาท 
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เอกสารแนบ 4 สรุปรายงานประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DKSH 3M Phase 2 

 

ในการเข้าทํารายการครังนี บริษัทฯ  และบลจ.กสิกรไทย ได้ว่าจ้างให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ซึงทีได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนัก

ประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) จํานวน 2 ราย เพือทําการประเมินมลูค่า

สินทรัพย์โครงการ DKSH 3M Phase 2 ได้แก่  

1)  บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ไนท์แฟรงค์”) ซึงได้ทําการประเมินเมือวันที 25 เมษายน 2556 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือทราบมลูค่าตลาดปัจจบุนั เพือวตัถปุระสงค์สาธารณะ 

2)  บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด (“BKKPA”) ซึงได้ทําการประเมินเมือวันที 23 เมษายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพือ

ทราบมลูค่าตลาดปัจจุบนั เพือวตัถุประสงค์สาธารณะ  
 

ทงันี ผลการประเมินมลูค่าสินทรัพย์แตล่ะรายการ ซงึจัดทําโดยไนท์แฟรงค์ และ BKKPA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี 

ชือทรัพย์สินทีทําการประเมิน : โครงการ DKSH 3M Phase 2 

ทีตงัทรัพย์สิน : ซอยคุปรัตน์ ถนนบางนา-บางปะกง (ทล . 34) ตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่ กิงอําเภอบางเสาธง 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

ลักษณะทรัพย์สินทีประเมิน

มลูคา่ 

: 1) สิทธิการเช่าทีดิน 33044 (บางส่วน) เนือทีรวม 7-3-30.89 ไร่ หรือ 3,130.89 ตร.ว. 

2) อาคารคลังสินค้าพร้อมสํานักงาน Harzadous Warehouse พร้อมสาธารณูปโภคและสิง

ปลูกสร้างอืนๆ เช่น ป้อมยาม ถนน รัว เป็นต้น 

ภาระผกูพัน : 1) ทีดินโฉนดเลขที 33044  ตดิสญัญาเช่ากับกองทุนรวม WHAPF โดยรักองทุนรวม WHAPF 

รับโอนสิทธิการเช่าจากดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ตามสัญญาเช่ามีกําหนดเวลา 30 ปี 

ฉบับลงวนัที 9 ธันวาคม 2548  

2) ทีดินโฉนดเลขที 33044, 36752 (แบ่งเช่า), 36753 (แบ่งเช่า) และ 36754 (แบ่งเช่า) กับ

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั เมือวนัที 22 กมุภาพันธ์ 2555 
 

รูปภาพที 12 แผนผังทตีงัโครงการ DKSH 3M Phase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา : รายงานประเมนิมลูค่าสินทรพัย์ของ BKKPA 
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รูปภาพท ี13 แผนผังทีดินและอาคารสิงปลูกสร้างโครงการ DKSH 3M Phase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา : รายงานประเมนิมลูค่าสินทรพัย์ของ BKKPA 

 

1) สรุปประเมนิมูลค่าสินทรัพย์ DKSH 3M Phase 2 โดยไนท์แฟรงค์ 

ไนท์แฟรงค์ได้ทําการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดงักล่าว โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 

และวิธีคดิจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) อย่างไรก็ดี ไนท์แฟรงค์เห็น

ว่า วิธีคิดจากรายได้เป็นวิธีการประเมินมูลค่าทีเหมาะสม เนืองจากทรัพย์สินทีประเมินเป็นทีดินพร้อมอาคารคลังสินค้าที

ก่อให้เกิดรายได้จากการนําพืนทีภายในอาคารปล่อยเช่า โดยอ้างอิงการมลูค่าตลาดบนสมมติฐานเมือก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 

100 ณ วนัที 1 ธันวาคม 2556 ซึงเป็นวนัทีคาดวา่กองทนุรวม WHAPF จะเข้าลงทุนในสินทรัพย์  ผลการประเมินด้วยวิธีดงักล่าว

มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน ี

 

สรุปประเมินมลูคา่สินทรัพย์ด้วยวธีิคดิจากรายได้แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสดโดยไนท์แฟรงค์ 

ก)  สมมตฐิานอัตราคา่เช่า 

ไนท์แฟรงค์ ประมาณการค่าเช่าโดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา ภายหลังสินสุดสัญญาอ้างอิงจาก

อตัราคา่เช่าตลาด (Market Rent Rate) ทังนีขึนอยู่กับทําเลทีตงั สิงอํานวยความสะดวกภายใน สภาพอาคาร และรวมถึง

เงือนไขตา่งๆ เป็นสําคญั จากนนั ได้การปรับเพิม-ลด ตามความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้องและศักยภาพการใช้

ประโยชน์ของอาคาร ประกอบกบัพิจารณาถึงสภาพตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา 
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ข) สมมตฐิานอตัราการเช่าพืนที 

ไนท์แฟรงค์ กําหนดอตัราการเช่าพืนทีระหวา่งเช่าตามสัญญา เท่ากับร้อยละ 100 และเมือสินสุดสัญญาเช่า (จนถึงปีที 18) 

เท่ากับร้อยละ 97 เพือสํารองสําหรับอัตราว่างและเผือหนีสูญร้อยละ 3 และสําหรับปีที 19 – 23 ซึงใกล้สินสุดสัญญาเช่า

ทีดิน เท่ากับร้อยละ 85 เพือสํารองสําหรับอัตราว่างและเผือหนีสญูร้อยละ 15 

 

ค) สมมตฐิานคา่ใช้จ่าย  

 ต้นทุนในการดําเนินงาน จาํนวนค่าใช้จ่าย 

1 คา่ใช้จ่ายด้านบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามสัญญาคา่ใช้จ่ายบริหารกองทุนระหว่างบลจ.กสิกรไทยกับดบับลิว

เอชเอ อะไลแอนซ์  

2 กนัสํารองเพือดแูลรักษาทรัพย์สิน ร้อยละ 1 ของรายได้รวม 

 

ง) สมมตฐิานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

ไนท์แฟรงค์กําหนดอัตราคดิลดทีอตัราร้อยละ 10.50 โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 

10 ปี บวกกับความเสียงจากการลงทนุในตวัทรัพย์สิน ซึงประกอบกิจการประเภทโรงงานและ/หรือคลังสินค้าให้เช่า และได้

คาํนึงถึงผลตอบแทนทีได้รับจากการขายโรงงานอืนในพืนทีใกล้เคียงกัน 

 

จากข้อสมมตฐิานดงักล่าวข้างต้นในการประเมินมลูค่าโครงการ DKSH 3M Phase 2 โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่า

ทดีินพร้อมสิงปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน ประเมินโดยไนท์แฟรงค์ เท่ากับ 

174.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมลูค่า ดงัน ี

 

ตารางท ี52 การประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DKSH 3M Phase 2 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) ด้วยวิธีรายได้โดยไนท์แฟรงค์ 

ช่วงระยะเวลา จาํนวนวัน 
กระแสเงนิสดจาก

ทรัพย์สิน 
ค่าก่อสร้างอาคาร 

ค่าใช้จ่ายใน
การซือ-ขาย 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ

ปีที 1 (วนัทีลงทนุ) 243 11,291,465   11,291,465 
ปีที 2 365 17,040,607   17,040,607 
ปีที 3 365 17,231,091   17,231,091 
ปีที 4 365 18,222,886   18,222,886 
ปีที 5 365 18,640,542   18,640,542 
ปีที 6 365 19,089,840   19,089,840 
ปีที 7 365 19,880,458   19,880,458 
ปีที 8 365 20,849,785   20,849,785 
ปีที 9 365 20,872,775   20,872,775 
ปีที 10 365 22,084,899   22,084,899 
ปีที 11 365 22,914,945   22,914,945 
ปีที 12 365 22,944,700   22,944,700 
ปีที 13 365 22,940,034   22,940,034 
ปีที 14 365 25,048,093   25,048,093 
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ช่วงระยะเวลา จาํนวนวัน 
กระแสเงนิสดจาก

ทรัพย์สิน 
ค่าก่อสร้างอาคาร 

ค่าใช้จ่ายใน
การซือ-ขาย 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ

ปีที 15 365 25,043,143   25,043,143 
ปีที 16 365 25,031,529   25,031,529 
ปีที 17 365 26,085,873   26,085,873 
ปีที 18 365 26,073,753   26,073,753 
ปีที 19 365 22,791,084   22,791,084 
ปีที 20 365 26,492,477   26,492,477 
ปีที 21 365 26,486,567   26,486,567 
ปีที 22 365 26,473,359   26,473,359 
ปีที 23 130 10,420,299   10,420,299 

การคํานวณ Terminal Value อัตราคิดลด   10.50% 
ปีที 23 0 0 มลูค่าปัจจุบนัสทุธิ  173,613,431 

YP for n years (*)  0 หรือประมาณ  174,000,000 
Terminal Value for n years 0 บาท/ตารางเมตร  18,881 
 

SENSITIVITY ANALYSIS อัตราคิดลด 
10.00%  180,584,011  
10.50%  173,613,431  
11.00%  167,060,174  
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ตารางท ี53 Cash Flow Projection โครงการ DKSH 3M Phase 2 ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) ด้วยวิธีรายได้โดยไนท์แฟรงค์ 

 ปี 56 
1ธ.ค.56- 
31 ก.ค.57 
(วันลงทุน) 

ปี 57 
ส.ค.57- 
ก.ค.58 

ปี 58 
ส.ค.58- 
ก.ค.59 

ปี 59 
ส.ค.59- 
ก.ค.60 

ปี 60 
ส.ค.60- 
ก.ค.61 

ปี 61 
ส.ค.61- 
ก.ค.62 

ปี 62 
ส.ค.62- 
ก.ค.63 

ปี 63 
ส.ค.63- 
ก.ค.64 

ปี 64 
ส.ค.64- 
ก.ค.65 

ปี 65 
ส.ค.65- 
ก.ค.66 

ปี 66 
ส.ค.66- 
ก.ค.67 

คาดว่าสภาวะตลาดเริมดี ค่าเช่าปรับเพมิขึนอย่างต่อเนือง ค่าเช่าคงท ี ฟืนตัวและเพิมขนึ 
ตลาดเริมดี ค่าเช่าปรับ

เพิมขึนต่อเนือง 

รายได้ดําเนินงานสุทธจิาก

ค่าใช้จ่าย 
11,291,465 17,040,607 17,231,091 18,222,886 18,640,542 19,089,840 19,880,458 20,512,742 20,872,775 22,084,899 22,914,945 

 

 ปี 67 

ส.ค.67- 

ก.ค.68 

ปี 68 

ส.ค.68- 

ก.ค.69 

ปี 69 

ส.ค.69- 

ก.ค.70 

ปี 70 

ส.ค.70- 

ก.ค.71 

ปี 71 

ส.ค.71- 

ก.ค.72 

ปี 72 

ส.ค.72- 

ก.ค.73 

ปี 73 

ส.ค.73- 

ก.ค.74 

ปี 74 

ส.ค.74- 

ก.ค.75 

ปี 75 

ส.ค.75- 

ก.ค.76 

ปี 76 

ส.ค.76- 

ก.ค.77 

ปี 77 

ส.ค.77- 

ก.ค.78 

ปี 78 

ส.ค.78- 

ธ.ค.78 

คาดว่าสภาวะตลาดเริมดี ค่าเช่าปรับเพมิขึนต่อเนือง ค่าเช่าคงท ี ฟืนตัวและเพิมขนึ ตลาดเริมดี ค่าเช่าปรับเพมิขึนต่อเนือง 

รายได้ดําเนินงานสุทธจิาก

ค่าใช้จ่าย 
22,944,700  22,940,034  25,048,093  25,043,143  25,031,529  26,085,873  26,073,753  22,791,084  26,492,477  26,486,567  26,473,359  10,420,299  
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2) สรุปประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DKSH 3M Phase 2 โดย BKKPA 

BKKPA ได้ทําการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ดังกล่าว โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 

และวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) อย่างไรก็ดี BKKPA เห็นว่า 

วธีิคดิจากรายได้เป็นวธีิการประเมินมลูค่าทีเหมาะสม เนืองจากทรัพย์สินทีประเมินเป็นทีดินพร้อมอาคารคลังสินค้าทีก่อให้เกิด

รายได้จากการนําพืนทีภายในอาคารปล่อยเช่า โดยอ้างอิงการประเมินมลูค่า ณ วนัที 1 ธันวาคม 2556 ซึงเป็นวันทีคาดว่า

กองทุนรวม WHAPF จะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ ซงึมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผลการประเมินด้วยวิธีดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี 
 

สรุปประเมินมลูคา่สินทรัพย์ด้วยวธีิคดิจากรายได้แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสดโดย BKKPA 

ก) สมมตฐิานอตัราค่าเช่า 

BKKPA ประมาณการค่าเช่าโดยอ้างอิงจากอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา ภายหลังสินสุดสัญญาอ้างอิงอัตราค่า

เช่าตลาด โดยพิจารณาจากข้อมลูตลาดคา่เช่าในบริเวณใกล้เคียง ขึนอยู่กบัสภาพทําเล ทีตงั สภาพอาคาร การรับนําหนัก

ของพืนที สิงอํานวยความสะดวก สาธารณปูโภค และเงือนไขการเช่าตา่งๆ ทังนี BKKPA กําหนดการปรับอัตราค่าเช่าเพิม

ทกุๆ 3 ปี ครังละร้อยละ 10  

 

ข) สมมตฐิานอตัราการเช่าพืนที 

BKKPA กําหนดอัตราการเช่าพืนทีในปี 2556 – 2569 ร้อยละ 100 และปี 2570 จนถึงสินสุดสัญญาเช่า ร้อยละ 95 โดย

พิจารณาจากสัญญาเช่าและสภาพการเช่าพืนทีสินทรัพย์ในปัจจุบัน พบว่า มีอัตราการเช่าพืนทีร้อยละ 100 ของพืนที

คลังสินค้า ซึงเป็นสญัญาเช่าระยะยาว 10 ปี สินสุดสัญญาปี 2566 
 

ค) สมมตฐิานรายได้ 

BKKPA กําหนดเป็น 2 ส่วน คือ 1) รายได้จากพืนทีทีมีผู้ เช่าปัจจุบันตลาดอายุสัญญาเช่าทีได้ทําสัญญาเช่าไว้ และ  

2) รายได้จากพืนทีเช่าทีสามารถให้เช่าเพิมได้จากพืนทีเช่าทียงัเหลืออยู ่

 

ง) สมมตฐิานคา่ใช้จ่าย  

 ต้นทุนในการดําเนินงาน จาํนวนค่าใช้จ่าย 

1 คา่ใช้จ่ายด้านบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามสัญญาค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนระหว่างบลจ.กสิกรไทยกับ

ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 

2 คา่เช่าทีดนิ กองทุนรวม WHAPF ได้จ่ายไปแล้ว 

3 สํารองเงินปรับปรุงในอนาคต ร้อยละ 1 ของรายได้รวม 
 

จ) สมมตฐิานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

BKKPA กําหนดอตัราคดิลดทีอัตราร้อยละ 11 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รวมกับ

ค่าความเสียงจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาดและภาวะเศรษฐกิจ 
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จากข้อสมมตฐิานดงักล่าวข้างต้นในการประเมินมลูค่าโครงการ DKSH 3M Phase 2 โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่า

สิทธิการเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว ณ วันทกีองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน ประเมินโดย BKKPA 

เท่ากับ 171.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมลูค่าแสดงไว้ในหน้าถดัไป 
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ตารางท ี54 การประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DKSH 3M Phase 2 ด้วยวิธีรายได้ ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF (1 ธ.ค. 56) เข้าลงทุน โดย BKKPA  
 ปี 56 

(1-31 ธ.ค.) 

ปี 57 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 58 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 59 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 60 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 61 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 62 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 63 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 64 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 65 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 66 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 67 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

กระแสรายได้สุทธิจากค่าใช้จ่าย      1,420,010     17,042,415     16,994,644     17,643,972     18,642,681     18,663,091     19,419,629     20,518,167     20,511,104     21,372,960     22,328,085     22,902,427  

อตัราคิดลดกระแสเงินสด 0.9912 0.8930 0.8045 0.7247 0.6529 0.5882 0.5299 0.4774 0.4301 0.3875 0.3491 0.3145 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสรายได้

สุทธิแต่ละงวด 

     1,407,480      15,218,042      13,671,512      12,787,274      12,172,142      10,977,910      10,290,908       9,795,537       8,821,764       8,281,488       7,794,221       7,202,447  

 
 ปี 68 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 69 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 70 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 71 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 72 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 73 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 74 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 75 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 76 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 77 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 78 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

กระแสรายได้สุทธิจากค่าใช้จ่าย     25,220,983      25,213,607      23,926,043      26,348,399      26,339,896      26,331,765      28,996,959      28,987,454      28,978,112      31,910,636      29,665,913  

อตัราคิดลดกระแสเงินสด 0.2833 0.2552 0.2299 0.2072 0.1866 0.1681 0.1515 0.1365 0.1229 0.1108 0.1005 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสรายได้

สุทธิแต่ละงวด 

     7,145,558       6,435,571       5,501,746       5,458,334       4,915,841       4,427,318       4,392,285       3,955,715       3,562,540       3,534,294       2,981,780  

มูลค่าทรัพย์สินทีทําการประเมิน 171,000,000 บาท          
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สรุปผลการประเมนิมลูค่าสินทรัพย์โครงการ DKSH 3M Phase 2 จดัทาํโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA 

 

ตารางท ี55 สรุปผลการประเมนิมลูค่าสินทรัพย์โครงการ DKSH 3M Phase 2 จดัทาํโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA 

รายละเอียดสินทรัพย์ 

ประเมนิโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) 

ราคาประเมินโดย ไนท์แฟรงค์ ราคาประเมินโดย BKKPA 

ทีดิน 1 โฉนด เนือที 7-3-30.89 ไร่  

พร้อมอาคารสิงปลูกสร้าง  
174.00 ล้านบาท 171.00 ล้านบาท 

หมายเหต ุผลการประเมินมลูค่าสนิทรพัย์โครงการ DKSH 3M Phase 2 ณ วนัทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทนุ ด้วยวธิีต้นทนุทดแทน จัดทํา
โดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA เท่ากบั 140.00 ล้านบาท และ 138.41 ล้านบาท และวธีิคิดจากรายได้ ณ วนัทีประเมินมูลค่า 
เท่ากบั 60.00 ล้านบาท และ 59.00 ล้านบาท ตามลําดับ 

 
ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ DKSH 3M Phase 2 ทีจัดทําโดยผู้

ประเมนิราคาอิสระ 

การประเมินมลูค่าสินทรัพย์โครงการ DKSH 3M Phase 2 ทีจัดทําโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA ซึงผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย 

ได้เลือกใช้วธีิคดิจากรายได้แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสด เป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูคา่เช่นเดียวกันนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นวา่ เป็นวธีิการประเมินราคาทีเหมาะสมสําหรับสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดรายได้จากตัวทรัพย์สินเอง ภายใต้สมมติฐานว่ารายได้

ในอนาคตของสินทรัพย์นัน มีการเปลียนแปลงขึนลงตามภาวะตลาด ซงึสอดคล้องกบัสภาพของสินทรัพย์ดังกล่าวของดับบลิวเอชเอ 

อะไลแอนซ์ ณ ปัจจบุนั ทีเป็นอาคารคลงัสินค้าให้เช่าและมีการทําสัญญาเช่าระยะยาว ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้

ราคาประเมินทจีัดทาํโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย เพือร่วมกําหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ DKSH 

3M Phase 2 ของดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ โดยมมูีลค่าเท่ากับ 171.00 – 174.00 ล้านบาท 
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เอกสารแนบ 5 สรุปรายงานประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) 

 

ในการเข้าทํารายการครังนี บริษัทฯ  และบลจ.กสิกรไทย ได้ว่าจ้างให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ซึงทีได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนัก

ประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) จํานวน 2 ราย เพือทําการประเมินมูลค่า

สินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบรีุ) ได้แก่  

1) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ไนท์แฟรงค์”) ซึงได้ทําการประเมินเมือวันที 23 พฤษภาคม 2556 โดย

มีวตัถุประสงค์เพือทราบมลูคา่ตลาดปัจจบัุน เพือวตัถปุระสงค์สาธารณะ 

2) บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด (“BKKPA”) ซึงได้ทําการประเมินเมือวันที 23 พฤษภาคม 2556 โดยมีวตัถุประสงค์

เพือทราบมลูคา่ตลาดปัจจบัุน เพือวตัถปุระสงค์สาธารณะ 

 

ทงันี ผลการประเมินมลูค่าสินทรัพย์แตล่ะรายการ ซงึจัดทําโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี 

ชือทรัพย์สินทีทําการประเมิน : โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบรีุ) 

ทีตงัทรัพย์สิน : เลขที 251/1-3, หมู่ที 10 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 ถนนสขุุมวิท (ทล.3) ต.พานทอง 

อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

ลกัษณะทรัพย์สินทีประเมิน

มลูคา่ 

: 1) ทีดิน โฉนดเลขที 2368 18140 18141 21706 และ 36035 รวม 5 โฉนด เนือทีรวม 39-0-

18 ไร่ หรือ 15,618 ตร.ว. 

2) อาคารสิงปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารคลงัสินค้าพร้อมสํานกังาน 4 หลัง พร้อมสาธารณูปโภค

และสิงปลูกสร้างอืนๆ เช่น ป้อมยาม ถนน รัว เป็นต้น 

ภาระผกูพัน : ทีดินโฉนดเลขที 2368 18140 18141 และ 36035 จํานองเป็นประกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ 

จํากดั (มหาชน) เมือวนัที 15 ตลุาคม 2555 
 

รูปภาพที 14 แผนผังทีตงัโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)  
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รูปภาพท ี15 แผนผังทีดินและอาคารสิงปลูกสร้างโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                   ทีมา : รายงานประเมนิมลูค่าสินทรพัย์ของ BKKPA 

 

1) สรุปประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) โดยไนท์แฟรงค์ 

ไนท์แฟรงค์ได้ทําการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดงักล่าว โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 

และวิธีคดิจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) อย่างไรก็ดี ไนท์แฟรงค์เห็น

วา่ วธีิคดิจากรายได้ เป็นวธีิการประเมินมลูคา่ทีเหมาะสมสําหรับเป็นเกณฑ์ในการประเมินมลูค่า เนืองจากทรัพย์สินทีประเมิน

มลูคา่เป็นศนูย์กระจายสินค้า/โกดงัให้เช่า และมีการทําสญัญาเช่าระยะสันและระยะยาว ถือว่าเป็นทรัพย์สินทีก่อให้เกิดรายได้ 

โดยอ้างอิงการมลูคา่ตลาดบนสมมตฐิานเมือก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 100 ณ วนัที 1 ธันวาคม 2556 ซึงเป็นวันทีคาดว่ากองทุน

รวม WHAPF จะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ ซงึผลการประเมินด้วยวธีิดงักล่าวมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี 

 

สรุปประเมินมลูคา่สินทรัพย์ด้วยวธีิคดิจากรายได้แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสด โดยไนท์แฟรงค์ 

ก) สมมตฐิานอตัราค่าเช่า 

ไนท์แฟรงค์ ประมาณการคา่เช่าโดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา ภายหลังสินสุดสัญญาอ้างอิงจาก

อตัราคา่เช่าตลาดในบริเวณใกล้เคยีง ขึนอยู่กบัทําเลทีตงั สิงอํานวยความสะดวกภายใน สภาพอาคาร และเงือนไขต่างๆ เป็น

สําคัญ ไนท์แฟรงค์ได้พิจารณาข้อมูลราคาตลาดข้างต้น และทําการปรับเพิม-ลดตามความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆที

เกียวข้องและศักยภาพการใช้ประโยชน์ของอาคาร ประกอบกับพิจารณาถึงสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ไนท์

แฟรงค์มีความเห็นว่า ทรัพย์สินทีประเมินมลูคา่เป็นคลงัสินค้า หรือศนูย์กระจายสินค้า ดงันันดงันันอัตราค่าเช่าจะต้องสูงกว่า

คลังสินค้าปกติทัวไป เนืองจากปัจจัยต่างๆ เช่น พืนทีอาคาร การรับนําหนักของอาคาร ความสูงของอาคาร เป็นต้น หาก

พิจารณาการให้เช่ากับผู้ เช่าทัวไป สินทรัพย์ทีประเมินราคาก็มีโอกาสทีดกีว่าคลังสินค้าทัวไปทีอาจมีข้อจํากัดต่างๆ จากนัน 

ได้ทําการปรับเพิม-ลด ตามความเหมาะสมของปัจจยัตา่งๆ ทีเกียวข้องและศกัยภาพการใช้ประโยชน์ของอาคาร ประกอบ

กบัพิจารณาถึงสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ในแตล่ะช่วงเวลา 
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ข) สมมตฐิานอตัราการเช่าพืนท ี

ไนท์แฟรงค์ กําหนดอตัราการเช่าพืนทีระหวา่งเช่าตามสัญญา เท่ากับร้อยละ 100 และเมือสินสุดสัญญาเช่า เท่ากับร้อยละ 

97 เพือสํารองสําหรับอตัราว่างและเผือหนีสูญร้อยละ 3 

 

ค) สมมตฐิานคา่ใช้จ่าย  

 ต้นทุนในการดําเนินงาน จาํนวนค่าใช้จ่าย 

1 คา่ใช้จ่ายด้านบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามสัญญาค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนระหว่างบลจ.กสิกรไทยกับ

ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์  

2 กนัสํารองเพือดแูลรักษาทรัพย์สิน ร้อยละ 1 ของรายได้รวม 

 

ง) สมมตฐิาน Terminal Value 

ไนท์แฟรงค์ใช้อัตราผลตอบแทนสําหรับคํานวณTerminal Value ทีร้อยละ 7.50 ภายใต้สมมติฐานว่า ทรัพย์สินจะขาย

ออกไปในปลายปีที 10 ด้วยอัตราผลตอบแทนร้อยละ 7.50 โดยคํานวณจากกระแสเงินสดรับสทุธิไปในปีที 11 

 

จ) สมมตฐิานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

ไนท์แฟรงค์กําหนดอัตราคดิลดทีอตัราร้อยละ 9.00 โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 

10 ปี บวกกับความเสียงจากการลงทนุในตวัทรัพย์สิน ซึงประกอบกิจการประเภทโรงงานและ/หรือคลังสินค้าให้เช่า และ

ได้คาํนึงถึงผลตอบแทนทีได้รับจากการขายโรงงานอืนในพืนทีใกล้เคยีงกัน 

 

จากข้อสมมติฐานดงักล่าวข้างต้นในการประเมินมูลค่าโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) โดยวิธีรายได้

แบบคิดลดกระแสเงินสด มูลค่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน 

ประเมนิโดยไนท์แฟรงค์ เท่ากับ 1,114.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมลูค่า ดงันี 

 

ตารางท ี56 การประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) ด้วยวิธีรายได้ โดยไนท์แฟรงค์ 

ช่วงระยะเวลา จาํนวนวัน 
กระแสเงนิสดจาก

ทรัพย์สิน 
ค่าก่อสร้างอาคาร 

ค่าใช้จ่ายใน

การซือ-ขาย 
กระแสเงนิสดสุทธ ิ

ปีที 1 (วนัทีลงทนุ) 243 51,394,945   51,394,945 
ปีที 2 365 77,138,154   77,138,154 
ปีที 3 365 78,813,507   78,813,507 
ปีที 4 365 80,079,580   80,079,580 
ปีที 5 365 83,386,856   83,386,856 
ปีที 6 365 83,818,665   83,818,665 
ปีที 7 365 87,298,086   87,298,086 
ปีที 8 365 89,283,120   89,283,120 
ปีที 9 365 90,589,173   90,589,173 
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ช่วงระยะเวลา จาํนวนวัน 
กระแสเงนิสดจาก

ทรัพย์สิน 
ค่าก่อสร้างอาคาร 

ค่าใช้จ่ายใน

การซือ-ขาย 
กระแสเงนิสดสุทธ ิ

ปีที 10 365 92,722,218  -27,778,740 1,453,880,501 
การคํานวณ Terminal Value อัตราคิดลด   9.00% 

ปีที 12 365 104,170,277 มลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (NPV)   1,113,874,780 
Capitalised @ 7.50% 1,388,937,024 หรือประมาณ  1,114,000,000 

 บาท/ตารางเมตร  28,883 
 

SENSITIVITY ANALYSIS Terminal Yield - ทสิีนปีท ี10 
อัตราคิดลด 7.00% 7.50% 8.00% 

8.50% 1,196,711,749 1,174,082,199 1,135,415,817 
9.00% 1,177,652,621 1,113,874,780 1,098,397,640 
9.50% 1,138,802,680 1,098,362,467 1,041,520,481 

 

 ตารางท ี57 Cash Flow Projection โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)  

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) ด้วยวิธีรายได้ โดยไนท์แฟรงค์ 

 ปี 56 

ธ.ค.56-31 ก.ค.57 

(วันลงทนุ) 

ปี 57 

ส.ค.57-ก.ค.58 

ปี 58 

ส.ค.58-ก.ค.59 

ปี 59 

ส.ค.59-ก.ค.60 

ปี 60 

ส.ค.60-ก.ค.61 

ปี 61 

ส.ค.61-ก.ค.62 

คาดว่าสภาวะตลาดค่อนข้างดี ค่าเช่าปรับเพมิขึนอย่างต่อเนือง 

รายได้ดําเนินงานสทุธจิาก

ค่าใช้จ่าย 

51,394,945 77,138,154 78,813,507 80,079,580 83,386,856 83,818,665 

 
 ปี 62 

ส.ค.62-ก.ค.63 

ปี 63 

ส.ค.63-ก.ค.64 

ปี 64 

ส.ค.64-ก.ค.65 

ปี 65 

ส.ค.65-ก.ค.66 

ปี 66  

ส.ค.66-ก.ค.67 

ค่าเช่าคงท ี ฟืนตัวและเพิมขึนสูง 
ตลาดค่อนข้างดี ค่าเช่า

ปรับขึนต่อเนือง 

รายได้ดําเนินงานสทุธิจาก

ค่าใช้จ่าย 

87,298,086 89,283,120 90,589,173 92,722,218 104,170,277 

 

2) สรุปประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) โดย BKKPA 

BKKPA ได้ทําการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ดังกล่าว โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 

และวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) อย่างไรก็ดี BKKPA เห็นว่า 

วธีิคดิจากรายได้เป็นวธีิการประเมินมลูค่าทีเหมาะสม เนืองจากทรัพย์สินทีประเมินเป็นทีดินพร้อมอาคารคลังสินค้าทีก่อให้เกิด

รายได้จากการนําพืนทีภายในอาคารปล่อยเช่า โดยอ้างอิงการประเมินมลูค่า ณ วนัที 1 ธันวาคม 2556 ซึงเป็นวันทีคาดว่า

กองทุนรวม WHAPF จะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ ซึงมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึงผลการประเมินด้วยวิธีดงักล่าวมีรายละเอียดโดย

สรุปดงันี 
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สรุปประเมินมลูคา่สินทรัพย์ด้วยวธีิคดิจากรายได้แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสด โดย BKKPA 

ก) สมมตฐิานอตัราค่าเช่า 

BKKPA ประมาณการค่าเช่าโดยอ้างอิงจากอตัราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา ภายหลังสินสุดสัญญาอ้างอิงอัตราค่า

เช่าตลาด โดยพิจารณาจากข้อมลูตลาดคา่เช่าในบริเวณใกล้เคียง ขึนอยู่กับสภาพทําเล ทีตงั สภาพอาคาร สิงอํานวยความ

สะดวก สาธารณปูโภค ทังนี BKKPA กําหนดการปรับอัตราค่าเช่าเพิมทุกๆ 3 ปี ครังละร้อยละ 10  

 

ข) สมมตฐิานอตัราการเช่าพืนท ี

BKKPA กําหนดอัตราการเช่าพืนทีในปี 2556 – 2557 เป็นไปตามสัญญาเช่า และหลังจากหมดสัญญาเช่าในปี 2557 

กําหนดให้อตัราการเช่าพืนทีเท่ากบัร้อยละ 95 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

ค) สมมตฐิานคา่ใช้จ่าย  

 ต้นทุนในการดําเนินงาน จาํนวนค่าใช้จ่าย 

1 คา่ใช้จ่ายด้านบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ตามสัญญาค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนระหว่างบลจ.กสิกรไทยกับ

ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 

2 สํารองเงินปรับปรุงในอนาคต ร้อยละ 1 ของรายได้รวม 

3 คา่ก่อสร้างอาคารคงค้างทียังไม่เสร็จ ประมาณ 275,885,000 บาท 

 

ง) สมมตฐิานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

BKKPA กําหนดอตัราคดิลดทีอัตราร้อยละ 9.5 โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รวมกับ

คา่ความเสียงจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาดและภาวะเศรษฐกิจ 

 

จ) สมมตฐิานอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) 

BKKPA คาดหวงัอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ณ ปีทีมีการขายสินทรัพย์นันออกไปไว้ทีร้อยละ 6.0 เนืองจากสภาวะ

เศรษฐกิจและตลาดอยู่ในสภาวะชะลอตวั และอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุทรัพย์สินแต่ละประเภทขึนอยู่กับอัตราการ

เตบิโตของรายได้ ความเสียงในการดาํเนินการทังการปล่อยเช่า และอัตราการเข้าเช่า 

 

จากข้อสมมติฐานดงักล่าวข้างต้นในการประเมินมูลค่าโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) โดยวิธีรายได้

แบบคดิลดกระแสเงินสด มูลค่าสิทธิการเช่าทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF 

เข้าลงทุน ประเมนิโดย BKKPA เท่ากับ 1,182.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการประเมินมลูค่าแสดงไว้ในหน้าถดัไป 
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ตารางท ี58 การประเมนิมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) ด้วยวิธีรายได้ ณ วันทกีองทุนรวม WHAPF (1 ธ.ค. 56) เข้าลงทุน โดย BKKPA 

 ปี 56 

(1-31 ธ.ค.) 

ปี 57 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 58 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 59 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 60 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 61 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 62 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 63 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 64 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 65 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 66 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

กระแสรายได้สุทธิจาก

ค่าใช้จ่าย 

5,457,259.55 76,497,694.72 73,014,628.85 77,053,918.91 79,287,193.61 79,263,128.23 87,244,268.92 87,384,373.25 96,343,531.84 96,343,531.84 96,315,321.41 

มลูคา่ขายทีดนิพร้อมอาคาร 

ณ สนิปี 2565 โดยคดิกําหนด

อตัราผลตอบแทน 6.00% 

- - - - - - - - - - 1,605,255,356.76 

อตัราคดิลดกระแสเงนิสด 0.9923 0.9062 0.8276 0.7558 0.6902 0.6304 0.5757 0.5257 0.4801 0.4385 0.4385 

มูลค่าปัจจุบนัของกระแส

รายได้สุทธิแต่ละงวด 

5,415,358.71 69,324,505.88 60,427,417.94 58,237,814.23 54,726,637.51 49,963,512.88 49,573,522.73 45,865,969.81 41,954,024.06 42,242,303.75 703,832,237.45 

มูลค่าทรัพย์สินททีําการ

ประเมนิ 

1,182,000,000 บาท          
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สรุปผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) จัดทําโดย ไนท์แฟรงค์ 

และ BKKPA  

 

ตารางท ี59 สรุปผลการประเมนิมลูค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)  

จดัทาํโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA 

รายละเอียดสินทรัพย์ 

ประเมนิโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) 

ราคาประเมินโดย ไนท์แฟรงค์ ราคาประเมินโดย BKKPA 

ทีดิน 5 โฉนด เนือที 39-0-18 ไร่  

พร้อมอาคารสิงปลกูสร้าง  

1,114.00 ล้านบาท 

 

1,182.00 ล้านบาท 

หมายเหต ุ  ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบรีุ) ณ วนัทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทนุ 
ด้วยวธิีต้นทนุทดแทน จัดทําโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA เท่ากับ 696.00 ล้านบาท และ 758.62 ล้านบาท และวธิีคิดจากรายได้ 
ณ วนัทีประเมินมลูค่า เท่ากบั 831.00 ล้านบาท และ 888.00 ล้านบาท ตามลําดับ 

 
ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (พาน

ทอง ชลบุรี) ทจัีดทาํโดยผู้ประเมนิราคาอิสระ 

การประเมินมลูค่าสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) ทีจัดทําโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA ซึงผู้

ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย ได้เลือกใช้วิธีคิดจากรายได้แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าเช่นเดียวกัน

นัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เป็นวิธีการประเมินราคาทีเหมาะสมสําหรับสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดรายได้จากตัว

ทรัพย์สินเอง ภายใต้สมมติฐานว่ารายได้ในอนาคตของสินทรัพย์นัน มีการเปลียนแปลงขึนลงตามภาวะตลาด ซึงสอดคล้องกับ

สภาพของสินทรัพย์ดงักล่าวของดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ณ ปัจจุบัน ทีเป็นอาคารคลังสินค้าให้เช่าและมีการทําสัญญาเช่าระยะ

ยาว ดังนัน ทปีรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ราคาประเมินทีจัดทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย เพือร่วมกําหนด

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) ของดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 

โดยมมีูลค่าเท่ากับ 1,114.00 – 1,182.00 ล้านบาท 
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เอกสารแนบ 6 สรุปรายงานประเมนิมูลค่าระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 

 

ในการเข้าทํารายการครังนี แวร์เฮาส์ เอเชียและบลจ.กสิกรไทย ได้ว่าจ้างให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ซึงทีได้รับความเห็นชอบจาก

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมผู้ ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) จํานวน 2 ราย เพือทําการ

ประเมินมลูค่าระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare ได้แก่  

1) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ไนท์แฟรงค์”) ซึงได้ทําการประเมินเมือวันที 25 เมษายน 2556 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือทราบมลูค่าตลาดปัจจบุนั เพือวตัถปุระสงค์สาธารณะ 

2) บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด (“BKKPA”) ซึงได้ทําการประเมินเมือวันที 23 เมษายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพือ

ทราบมลูค่าตลาดปัจจุบนั เพือวตัถุประสงค์สาธารณะ  

 

ทงันี ผลการประเมินมลูค่าสินทรัพย์แตล่ะรายการ ซงึจัดทําโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี 

ชือทรัพย์สินทีทําการ

ประเมิน 

: ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 

ทีตงัทรัพย์สิน : ตงัอยู่ภายในอาคารเลขที 88/5-6 “คลังสินค้า DKSH HEC-Phase 2” ซอยวิลาลัย ตําบลบาง  

โฉลง อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

ลกัษณะทรัพย์สนิทีประเมิน

มลูคา่ 

: งานระบบควบคมุความเย็น และระบบประกอบอาคาร (บางส่วน) ประกอบด้วย งานติดตังระบบ

ควบคมุอุณหภูมิพร้อมเครืองจักรและอุปกรณ์, งานระบบไฟฟ้าพร้อมเครืองจักรและอุปกรณ์ที

เกียวข้อง รวมทังงานดดัแปลงอาคารบางส่วนทีเกียวข้อง 

 

รูปภาพที 16 แผนผังทีตงัของระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

      ทีมา : รายงานประเมินมลูค่าสินทรพัย์ของ BKKPA 
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1) สรุปประเมนิมูลค่าระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare โดยไนท์แฟรงค์ 

ไนท์แฟรงค์ ได้ทําการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ดงักล่าว โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 

และวิธีคดิจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) อย่างไรก็ดี ไนท์แฟรงค์เห็น

วา่ วธีิคดิจากรายได้เป็นวิธีการประเมินมลูค่าทีเหมาะสม เนืองจากทรัพย์สินทีประเมินเป็นสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดรายได้จากการ

ให้เช่า ซึงผลการประเมินด้วยวิธีดงักล่าวมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี 

 

สรุปประเมินมลูคา่สินทรัพย์ด้วยวธีิคดิจากรายได้แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสด โดยไนท์แฟรงค์ 

ก)  สมมตฐิานอัตราคา่เช่า 

ไนท์แฟรงค์กําหนดอัตราคา่บริการตามสัญญาเช่าและบริการ โดยภายหลงัสนิสุดระยะเวลาตามสัญญา เนืองจากสินทรัพย์

ทีประเมินมลูคา่เป็นคลังสินค้า/ศนูย์กระจายสินค้าทีก่อสร้างขึนเพือให้เช่าสําหรับบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 

ในลกัษณะของ Built-to-Suit Warehouse เพือเป็นคลงัสินค้าและศนูย์กระจายสินค้าประเภทเวชภัณฑ์ยา เครืองมือแพทย์ 

เครืองสําอาง ซึงต้องมีลกัษณะของพืนทีคลงัสินค้าทีควบคมุอณุหภูมิ ดงันนัอัตราค่าเช่าจะต้องสูงกว่าคลังสินค้าปกติทัวไป 

และเมือเปรียบเทียบกบัสัดส่วนของคา่บริการสําหรับงานระบบประกอบอาคารทีต้องใช้เฉพาะพืนทีแล้ว ทรัพย์สินทีประเมิน

มลูคา่มีโอกาสทีดีกว่าคลังสินค้าทวัไป  

 

ข) สมมตฐิานอตัราการเช่าพืนที 

ไนท์แฟรงค์ กําหนดอตัราการเช่าพืนทีระหวา่งเช่าตามสัญญา เท่ากับร้อยละ 100 และเมือสินสุดสัญญาเช่าเท่ากับร้อยละ 

97 เพือสํารองสําหรับอัตราว่างและเผือหนีสญูร้อยละ 3  

 

ค) สมมตฐิานคา่ใช้จ่าย  

 ต้นทุนในการดําเนินงาน จํานวนค่าใช้จ่าย 

1 คา่บริหารจดัการ  ตามสัญญาคา่ใช้จ่ายบริหารกองทนุระหวา่งบลจ.กสิกรไทยกบัแวร์เฮาส ์เอเชีย  

2 กนัสํารองเพือดแูลรักษาทรัพย์สิน ร้อยละ 5 ของรายได้รวม 

 

ง) สมมตฐิานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

ไนท์แฟรงค์กําหนดอัตราคิดลดทีอัตราร้อยละ 9.00 โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 

10 ปี บวกกับความเสียงจากการลงทนุในตวัทรัพย์สิน ซึงประกอบกิจการประเภทโรงงานและ/หรือคลังสินค้าให้เช่า และได้

คาํนึงถึงผลตอบแทนทีได้รับจากการขายโรงงานอืนในพืนทีใกล้เคียงกัน 

 

จ) Terminal Value 

ไนท์แฟรงค์ได้ตงัสมมติฐานวา่ สินทรัพย์จะถกูขายออกไปในปลายปีที 10 ด้วยอัตราผลตอบแทนร้อยละ 8.00 โดยคํานวณ

จากกระแสเงินสดสทุธิรับไปในปีที 11  
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จากข้อสมมตฐิานดงักล่าวข้างต้นในการประเมินมูลค่าระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงิน

สด มลูค่าสินทรัพย์ดังกล่าว ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน ประเมนิโดยไนท์แฟรงค์ เท่ากับ 50.00 ล้านบาท โดย

มีรายละเอียดการประเมินมลูคา่ ดงันี 

 

ตารางท ี60 การประเมนิมูลค่าระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) ด้วยวิธีรายได้โดย ไนท์แฟรงค์ 

ช่วงระยะเวลา จาํนวนวัน 
กระแสเงนิสดจาก

ทรัพย์สิน 
ค่าก่อสร้างอาคาร 

ค่าใช้จ่ายใน

การซือ-ขาย 
กระแสเงนิสดสุทธ ิ

ปีที 1 (วนัทีลงทนุ) 243 1,739,910     1,739,910 
ปีที 2 365 2,696,781     2,696,781 
ปีที 3 365 2,854,344     2,854,344 
ปีที 4 365 2,967,752     2,967,752 
ปีที 5 365 2,966,700     2,966,700 
ปีที 6 365 3,091,488     3,091,488 
ปีที 7 365 3,264,782     3,264,782 
ปีที 8 365 3,263,632     3,263,632 
ปีที 9 365 3,454,300     3,454,300 
ปีที 10 365 4,490,881   -1,433,943.00 74,754,077 

การคํานวณ Terminal Value อัตราคิดลด   9.00% 

ปีที 11 365 5,735,771 มลูค่าปัจจุบนัสทุธิ  49,953,697 
Capitalized @ 8.00% 71,697,139 หรือประมาณ  50,000,000 

  บาท/ตารางเมตร  6,404 
 

SENSITIVITY ANALYSIS Terminal Yield – ทสีินปีที 10 
อัตราคิดลด 7.50% 8.00% 8.50% 

8.50% 53,924,666 53,213,093 51,334,538 
9.00% 53,403,715 49,953,697 49,570,331 
9.50% 51,551,609 49,603,247 46,474,466 

 

ตารางท ี61 Cash Flow Projection ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare  

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) ด้วยวิธีรายได้โดย ไนท์แฟรงค์  

 ปี 56 

1 ส.ค.56- 

31 ก.ค.57 

(วันลงทนุ) 

ปี 57 

ส.ค.57- 

ก.ค.58 

ปี 58 

ส.ค.58- 

ก.ค.59 

ปี 59 

ส.ค.59- 

ก.ค.60 

ปี 60 

ส.ค.60- 

ก.ค.61 

ปี 61 

ส.ค.61- 

ก.ค.62 

คาดว่าสภาวะตลาดเริมดี ค่าเช่าปรับเพมิขึนอย่างต่อเนือง 

รายได้ดําเนินงานสุทธจิาก

ค่าใช้จ่าย  
1,739,910 2,696,781 2,854,344 2,967,752 2,966,700 3,091,488 
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ตารางท ี61 Cash Flow Projection ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare  

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) ด้วยวิธีรายได้โดย ไนท์แฟรงค์ (ต่อ) 

 ปี 62 

ส.ค.62-ก.ค.63 

ปี 63 

ส.ค.63-ก.ค.64 

ปี 64 

ส.ค.64-ก.ค.65 

ปี 65 

ส.ค.65-ก.ค.66 

ปี 66 

ส.ค.66-ก.ค.67 

ค่าเช่าคงท ี ฟืนตัวและเพิมขนึ 
ตลาดเริมดี ค่าเช่า

ปรับเพมิขึนต่อเนือง 

รายได้ดําเนินงานสุทธจิาก

ค่าใช้จ่าย  
3,264,782 3,263,632 3,454,300 4,490,881 5,735,771 

 

2) สรุปประเมนิมูลค่าระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare โดย BKKPA 

BKKPA ได้ทําการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ดังกล่าว โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) 

และวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) อย่างไรก็ดี BKKPA เห็นว่า 

วธีิคดิจากรายได้เป็นวธีิการประเมินมลูค่าทีเหมาะสม เนืองจากทรัพย์สินทีประเมินเป็นระบบปรับอากาศทีก่อให้เกิดรายได้จาก

การให้เช่าและบริการ ซึงผลการประเมินด้วยวิธีดงักล่าวมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี 

 

สรุปประเมินมลูคา่สินทรัพย์ด้วยวธีิคดิจากรายได้ แบบวธีิคดิลดกระแสเงินสด โดย BKKPA 

ก) สมมตฐิานอตัราค่าเช่าและบริการ 

กําหนดอตัราคา่บริการตามสญัญาเช่าและบริการ 

 

ข) สมมตฐิานอตัราการเช่าพืนท ี

BKKPA กําหนดอตัราการเช่าพืนทีร้อยละ 100 ของพืนทีคลงัสินค้า คงทีตลอดระยะเวลาถือครองสินทรัพย์ ซึงสัญญาเช่า

ปัจจบุนั มีระยะเวลา 10 ปี   

 

ค) สมมตฐิานคา่ใช้จ่าย  

 ต้นทุนในการดําเนินงาน จาํนวนค่าใช้จ่าย 

1 คา่ใช้จ่ายด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ตามสัญญาค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนระหว่างบลจ.กสิกรไทย

กบัแวร์เฮาส์ เอเชีย 

2 คา่ก่อสร้างระบบปรับอากาศ (ส่วนทีเหลือ) ประมาณ 3,100,000 บาท 

 

ง) สมมตฐิานอตัราคิดลด (Discount Rate) 

BKKPA กําหนดอตัราคดิลดทีอัตราร้อยละ 9.50 โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รวมกับ

คา่ความเสียงจากประเภทธุรกิจ การบริหาร การตลาดและภาวะเศรษฐกิจ 
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จ) สมมตฐิานอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

BKKPA คาดหวงัอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุไว้ทีร้อยละ 6.00 ซงึคาํนวณจากผลตา่งระหว่างอัตราคิดลดกับอัตราการ

เจริญเติบโต ณ ปีทีมีการขายสินทรัพย์นันออกไป โดยคํานึงถึงอัตราการเติบโตของรายได้ รวมถึงความเสียงในการ

ดาํเนินงานทงัการปล่อยเช่าและอตัราการเช่า 

 

จากข้อสมมติฐานดงักล่าวข้างต้นในการประเมินมลูคา่ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare โดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงิน

สด มลูค่าสินทรัพย์ดังกล่าว ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน ประเมนิโดย BKKPA เท่ากับ 43.00 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดการประเมินมลูคา่แสดงไว้ในหน้าถัดไป
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ตารางท ี62 การประเมนิมูลค่าระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare ด้วยวิธีรายได้ ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF (1 ธ.ค. 56) เข้าลงทุน โดย BKKPA  

 ปี 56 

(1– 31 ธ.ค.) 

ปี 57 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 58 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 59 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 60 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 61 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 62 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 63 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 64 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 65 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ปี 66 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

กระแสรายได้สุทธิจาก

ค่าใช้จ่าย 
190,434.36 2,812,255.56 2,811,345.02 3,094,741.14 3,093,745.64 3,092,680.11 3,404,552.85 3,403,334.63 3,402,214.20 3,745,233.90 3,744,048.06 

Terminal Value - - - - - - - - - - 62,400,801.02  

คา่ใช้จ่ายในการโอน

ทรัพย์สนิ 
          1,248,016.02 

อตัราคดิลดกระแสเงนิสด 0.9923  0.9062  0.8276  0.7558 0.6902  0.6304  0.5757  0.5257  0.4801  0.4385  0.4004  

มูลค่าปัจจุบนัของกระแส

รายได้สุทธิแต่ละงวด 
188,972.20 2,548,550.35 2,326,688.82 2,339,023.92 2,135,405.34 1,949,470.91 1,959,871.70 1,789,197.68 1,633,433.66 1,642,116.53 24,486,553.56 

มูลค่าทรัพย์สินททีําการ

ประเมนิ 

 

43,000,000.00 

 

บาท 
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สรุปผลการประเมนิมูลค่าระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare จดัทําโดย ไนท์แฟรงค์ และBKKPA 
 

ตารางท ี63 สรุปผลการประเมนิมลูค่าระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare  

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) จดัทาํโดย ไนท์แฟรงค์ และBKKPA 

รายละเอียดสินทรัพย์ 

ประเมนิโดยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสด 

ณ วันทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน (1 ธ.ค. 56) 

ราคาประเมินโดย ไนท์แฟรงค์ ราคาประเมินโดย BKKPA 

ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 50.00 ล้านบาท 43.00 ล้านบาท 

หมายเหตุ ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare ณ วนัทีกองทุนรวม WHAPF เข้าลงทุน ด้วยวิธีต้นทุน
ทดแทน จัดทําโดย BKKPA เท่ากับ 31.00 ล้านบาท และวธีิคิดจากรายได้ ณ วนัทีประเมินมูลค่า จัดทําโดยไนท์แฟรงค์ และ 
BKKPA เท่ากับ 40.00 ล้านบาท และ 42.00 ล้านบาท ตามลําดับ  

 
ความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินมลูค่าสินทรัพย์ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare ทีจัดทํา

โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์โครงการ Healthcare ทีจัดทําโดย ไนท์แฟรงค์ และ BKKPA ซึงผู้ ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย ได้

เลือกใช้วธีิคดิจากรายได้แบบวิธีคดิลดกระแสเงินสด เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าเช่นเดียวกันนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นวา่ เป็นวธีิการประเมินราคาทีเหมาะสมสําหรับสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดรายได้จากตวัทรัพย์สินเอง ภายใต้สมมติฐานว่ารายได้

ในอนาคตของสินทรัพย์นัน มีการเปลียนแปลงขึนลงตามภาวะตลาด ซึงสอดคล้องกับสภาพของสินทรัพย์ดังกล่าวของแวร์เฮาส์ 

เอเชีย ณ ปัจจบุนั ทีเป็นระบบปรับอากาศให้เช่าและมีการทําสญัญาเช่าระยะยาว ดังนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ราคา

ประเมินทีจัดทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง 2 ราย เพือร่วมกําหนดมูลค่ายุติธรรมของระบบปรับอากาศโครงการ 

Healthcare ของแวร์เฮาส์ เอเชียโดยมมีูลค่าเท่ากับ 43.00 – 50.00 ล้านบาท 
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เอกสารแนบ 7 สมมติฐานในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าพร้อมสํานักงาน 12 หลัง 

และสิงปลูกสร้างอืนๆ โดยแบ่งเป็นโครงการแบบ Built-to-Suit ตามความต้องการของลกูค้า ซึงส่วนใหญ่มีสัญญาเช่าระยะยาว และ

โครงการแบบ General Warehouse ซงึมีอายุสญัญาเฉลีย 3 ปี โดยปัจจุบนัโครงการมีสัญญาเช่ากับลูกค้าแล้วร้อยละ 100.00 ของ

พืนทีให้เช่ารวม 57,399.39 ตร.ม. (ขนาดพืนทีให้เช่าตงัแต่ 1,627.40 – 9,998.00 ตร.ม. ตอ่อาคาร)  
 

ตารางที 64 ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ WHA Mega Logistics Center 

(ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) 
หน่วย : ล้านบาท ธ.ค.56 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

กระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานสุทธิ

จากค่าใช้จ่าย 
8.64 95.60 97.75 104.85 102.97 107.48 115.29 116.29 118.89 124.26 

 
หน่วย : ล้านบาท 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

กระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานสุทธิ

จากค่าใช้จ่าย 
127.88 130.74 140.20 141.40 140.81 154.18 155.51 158.97 170.42 167.54 

 
หน่วย : ล้านบาท 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584  

กระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานสุทธิ

จากค่าใช้จ่าย 
174.84 187.43 189.04 193.23 202.05 207.92 212.53 227.76 177.96  

อตัราคดิลด 9.16%          

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 1,277.99          

 

รายได้ :  

 รายได้จากคา่เช่าและบริการ : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราค่าเช่าและค่าบริการโดยอ้างอิงจากสัญญาเช่าและ

สัญญาบริการฉบับปัจจุบัน ซึงกําหนดอัตราการเติบของค่าเช่าและค่าบริการร้อยละ 10.00 ทุกๆ 3 ปี โดยภายหลังสินสุด

ระยะเวลาตามสญัญา ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้มีการปรับค่าเช่าและค่าบริการด้วยอัตราเดิม โดยมีอัตราการ

เช่าพืนทีร้อยละ 100.00 ของพืนทีให้เช่า ตลอดระยะเวลาประมาณการ อ้างอิงจากประมาณการของผู้บริหาร ซึงสอดคล้องกับ

ความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั 

 รายได้อืน : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ดอกเบียรับจากเงินประกันของผู้ เช่า เท่ากับร้อยละ 2.25 ต่อปี โดย

อ้างอิงอัตราดอกเบียเงินฝากระยะยาวสําหรับนิตบุิคคลทวัไปของสถาบนัการเงิน  
 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน :  

 ค่าเช่าทีดิน : เนืองจากโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) ตังอยู่บนพืนทีเช่า ทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระประมาณการค่าเช่าโดยอ้างอิงจากสัญญาเช่าช่วงทีดินระหว่าง WHA และผู้ ให้เช่าช่วง ซึงมีอายุสัญญา

คงเหลือ 28 ปี สินสดุ ณ 23 พฤศจิกายน 2584  
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 คา่เบียประกันภัย : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าเบียประกันภัยในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 0.06 ของมูลค่าอาคาร

และสิงปลูกสร้างซงึเป็นอัตราทีผู้บริหารคาดว่าจะมีการจ่ายชําระจริง โดยกําหนดอัตราการเตบิโตร้อยละ 3.00 ตอ่ปี  

 ค่าทาสี : บริษัทฯ คาดว่าจะมีการทาสีอาคารใหม่ทุกๆ 5 ปี เพือเป็นการปรับปรุงสภาพอาคารภายนอก โดยค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการแตล่ะโครงการขึนอยู่กับขนาดของอาคาร ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการจ่ายชําระครังแรกในปี 2560 

และมีอตัราการเติบเท่ากบัร้อยละ 3.00 ตอ่ปี  

 คา่ใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง : ประกอบด้วย ค่าธุรการในการจัดเก็บเงินกับลูกค้าและประสานงาน 

โดยประมาณการให้เท่ากับ 0.24 ล้านบาทต่อปี และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.00 ทุกๆ 2 ปี นอกจากนี โครงการประเภท 

Warehouse Farm มีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (Common Area Management Fee) เช่น ค่านําประปา ค่าไฟฟ้า ค่าภาษีป้าย และ

คา่รักษาความปลอดภยั ตามประมาณการของผู้บริหารและกําหนดอตัราการเติบโตร้อยละ 3.00 ตอ่ปี  

 คา่ซอ่มแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน : ประกอบด้วย ค่าซ่อมบํารุงและสํารองเพือดแูลรักษาทรัพย์สิน โดยประมาณการให้เท่ากับ

ร้อยละ 0.50 ของรายได้คา่เช่าและค่าบริการ ตามประมาณการของผู้บริหาร 

 

2. โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 

โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้า/โรงงาน 2 หลัง และสิงปลูกสร้างอืนๆ ทีเกียวข้องโดยเป็น

โครงการแบบ Built-to-Suit ตามความต้องการของลูกค้า ซึงปัจจุบันโครงการ DSG Phase 1 มีสัญญาเช่ากับลูกค้าแล้วร้อยละ 

100.00 ของพืนทีให้เช่ารวม 28,278.04 ตร.ม. และอยู่ระหว่างการเจรจาและจัดทําสัญญาเช่าโครงการ DSG Phase 2 ซึงมีพืนทีให้

เช่ารวม 27,094.36 ตร.ม. (พืนทีเช่าอาจมีการเปลียนแปลงเนืองจากโครงการอยู่ระหวา่งการก่อสร้าง) 

 

ตารางท ี65 สรุปประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 
หน่วย : ล้านบาท ธ.ค.56 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

กระแสเงินสดรับจากการ

ดําเนินงานสุทธจิาก

คา่ใช้จ่าย 

9.32 89.78 90.90 93.71 94.63 97.57 100.59 103.45 104.74 107.39 115.98 

Terminal Value           1,535.94 

กระแสเงนิสดรับสุทธิ 9.32 89.78 90.90 93.71 94.63 97.57 100.59 103.45 104.74 107.39 1,651.92 

อตัราคดิลด 9.16%           

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
โครงการ 

1,263.67 
          

 

รายได้ :  

 รายได้จากคา่เช่าและบริการ : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราค่าเช่าและค่าบริการโดยอ้างอิงจากสัญญาเช่าและ

สญัญาบริการฉบบัปัจจบัุนสําหรับโครงการ DSG Phase 1 และร่างสญัญาสําหรับโครงการ DSG Phase 2 ซึงกําหนดอัตราการ

เติบของค่าเช่าและค่าบริการร้อยละ 7.50 ทุกๆ 3 ปี โดยภายหลังสินสุดระยะเวลาตามสัญญา ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ประมาณการให้มีการปรับค่าเช่าและค่าบริการด้วยอัตราเดิม และมีอัตราการเช่าพืนทีร้อยละ 100 ของพืนทีให้เช่าตลอด

ระยะเวลาประมาณการ อ้างอิงจากประมาณการของผู้บริหาร ซึงสอดคล้องกับความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทฯ ณ 

ปัจจบุนั  
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 รายได้อืน : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ดอกเบียรับจากเงินประกันของผู้ เช่า เท่ากับร้อยละ 2.25 ต่อปี โดย

อ้างอิงอัตราดอกเบียเงินฝากระยะยาวสําหรับนิตบุิคคลทวัไปของสถาบนัการเงิน  

 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน :  

 คา่เบียประกันภัย : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าเบียประกันภัยในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 0.06 ของมูลค่าอาคาร

และสิงปลูกสร้าง ซงึเป็นอตัราทีผู้บริหารคาดวา่จะมีการจ่ายชําระจริง โดยกําหนดอัตราการเตบิโตร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

 คา่ทาสี :  บริษัทฯ คาดว่าจะมีการทาสีอาคารใหม่ทุกๆ 5 ปี เพือเป็นการปรับปรุงสภาพอาคารภายนอก โดยค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการแตล่ะโครงการขึนอยู่กับขนาดอาคาร ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการจ่ายชําระครังแรกในปี 2560 และ

มีอัตราการเติบเท่ากับร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

 คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการ : ประกอบด้วย คา่ธุรการในการจดัเก็บเงินกับลกูค้าและประสานงาน โดยประมาณการให้เท่ากับ 

0.24 ล้านบาทต่อปี และมีอตัราการเติบโตร้อยละ 3.00 ทกุๆ 2 ปี 

 คา่ซอ่มแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน : ประกอบด้วย ค่าซ่อมบํารุงและสํารองเพือดแูลรักษาทรัพย์สิน โดยประมาณการให้เท่ากับ

ร้อยละ 0.50 ของรายได้คา่เช่าและค่าบริการ ตามประมาณการของผู้บริหาร 

 

3. โครงการ Ducati Phase 2 

โครงการ Ducati Phase 2 ประกอบด้วย อาคารโรงงาน 1 หลัง และสิงปลูกสร้างอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยเป็นโครงการแบบ Built-to-

Suit ตามความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบันโครงการดงักล่าวมีสัญญาเช่ากับลูกค้าแล้วร้อยละ 100.00 ของพืนทีให้เช่าขนาด 

12,835.00 ตร.ม. โดยระยะเวลาเช่าเริมวนัที 1 กมุภาพันธ์ 2557 

 

ตารางท ี66 สรุปประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ Ducati Phase 2 
หน่วย : ล้านบาท ธ.ค.56 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

กระแสเงนิสดรับจากการ

ดําเนินงานสุทธจิาก

คา่ใช้จ่าย 

0.00 36.88 36.88 36.87 39.29 39.80 39.79 42.70 42.95 42.63 46.08 

Terminal Value           603.58 

กระแสเงนิสดรับสุทธ ิ 0.00 36.88 36.88 36.87 39.29 39.80 39.79 42.70 42.95 42.63 649.66 

อตัราคดิลด 9.16%           

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
โครงการ 

500.34 
          

 

รายได้ :  

 รายได้จากคา่เช่าและบริการ : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราค่าเช่าและค่าบริการโดยอ้างอิงจากสัญญาเช่าและ

สญัญาบริการฉบับปัจจุบัน ซึงกําหนดอัตราการเติบของค่าเช่าและค่าบริการร้อยละ 8.00 ต่อปี ทุกๆ 3 ปี โดยภายหลังสินสุด

ระยะเวลาตามสญัญา ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้มีการปรับค่าเช่าและค่าบริการด้วยอัตราเดิม โดยมีอัตราการ

เช่าพืนทีร้อยละ 100.00 ของพืนทีให้เช่า ตลอดระยะเวลาประมาณการ อ้างอิงจากประมาณการของผู้บริหาร ซึงสอดคล้องกับ

ความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั  
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 รายได้อืน : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ดอกเบียรับจากประมาณการเงินประกันของผู้ เช่า เท่ากับร้อยละ 

2.25 ตอ่ปี โดยอ้างอิงอัตราดอกเบียเงินฝากระยะยาวสําหรับนิตบุิคคลทวัไปของสถาบนัการเงิน  

 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน :  

 คา่เบียประกันภัย : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าเบียประกันภัยเท่ากับร้อยละ 0.07 ของมูลค่าอาคารและสิงปลูก

สร้าง ซงึเป็นอตัราทีผู้บริหารคาดวา่จะมีการจ่ายชําระจริง โดยกําหนดอัตราการเตบิโตร้อยละ 3.00 ตอ่ปี  

 คา่ทาสี :  บริษัทฯ คาดว่าจะมีการทาสีอาคารใหม่ทุกๆ 5 ปี เพือเป็นการปรับปรุงสภาพอาคารภายนอก โดยค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการแตล่ะโครงการขึนอยู่กับขนาดของอาคาร ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการจ่ายชําระครังแรกในปี 2560 

และมีอตัราการเติบเท่ากบัร้อยละ 3.00 ตอ่ปี  

 คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการ : ประกอบด้วย คา่ธุรการในการจดัเก็บเงินกับลกูค้าและประสานงาน โดยประมาณการให้เท่ากับ 

0.12 ล้านบาทต่อปี และมีอตัราการเติบโตร้อยละ 3.00 ทกุๆ 2 ปี  

 คา่ซอ่มแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน : ประกอบด้วย ค่าซ่อมบํารุงและสํารองเพือดแูลรักษาทรัพย์สิน โดยประมาณการให้เท่ากับ

ร้อยละ 0.50 ของรายได้คา่เช่าและค่าบริการ ตามประมาณการของผู้บริหาร 

 

4. โครงการ DKSH 3M Phase 2 

โครงการ DKSH 3M Phase 2 ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้า 1 หลัง และสิงปลูกสร้างอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยเป็นโครงการแบบ 

Built-to-Suit ตามความต้องการของลูกค้า ซึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีสัญญาเช่ากับลูกค้าแล้วร้อยละ 100.00 ของ

พืนทีให้เช่าขนาด 9,195.00 ตร.ม. 

 

ตารางท ี67 สรุปประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ DKSH 3M Phase 2 
หน่วย : ล้านบาท ธ.ค.56 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

กระแสเงนิสดรับจากการ

ดําเนินงานสุทธิจากคา่ใช้จ่าย 
1.48 16.59 16.57 17.15 17.84 18.17 18.94 20.03 19.85 20.35 21.47 21.00 

 
หน่วย : ล้านบาท 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 

กระแสเงนิสดรับจากการ

ดําเนินงานสุทธิจากคา่ใช้จ่าย 
21.90 23.01 22.58 24.01 25.42 25.40 26.33 27.40 27.88 29.10 24.28 

อตัราคิดลด 9.16%           

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
โครงการ 

188.34         
  

 

รายได้ :  

 รายได้จากคา่เช่าและบริการ : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราค่าเช่าและค่าบริการโดยอ้างอิงจากสัญญาเช่าและ

สัญญาบริการ โดยภายหลังสินสุดระยะเวลาตามสัญญา ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้มีการปรับค่าเช่าและ

ค่าบริการด้วยอัตราร้อยละ 10.00 ต่อปี ทุกๆ 3 ปี โดยมีอัตราการเช่าพืนทีร้อยละ 100 ของพืนทีให้เช่า ตลอดระยะเวลา

ประมาณการ อ้างอิงจากประมาณการของผู้บริหาร ซงึสอดคล้องกบัความสามารถในการดาํเนินงานของบริษัทฯ ณ ปัจจบัุน 
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 รายได้อืน : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ดอกเบียรับจากเงินประกันของผู้ เช่า เท่ากับร้อยละ 2.25 ต่อปี โดย

อ้างอิงอัตราดอกเบียเงินฝากระยะยาวสําหรับนิตบุิคคลทวัไปของสถาบนัการเงิน  

 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน :  

 ค่าเช่าทีดิน : เนืองจากโครงการ DKSH 3M Phase 2 ตังอยู่บนพืนทีเช่า ซึงปัจจุบันกองทุนรวม WHAPF เป็นผู้ ถือครอง

กรรมสิทธิ ในสิทธิการเช่าดงักล่าว โดยในกรณีทีบริษัทฯ ยังคงดาํเนินการโครงการดงักล่าวต่อไปในอนาคต ทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระประมาณการให้บริษัทฯ ต้องจ่ายชําระค่าเช่าทีดนิให้แก่กองทนุรวม WHAPF โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าทีดินปัจจุบันตาม

สดัส่วนพืนทีของโครงการ DKSH 3M Phase 2 ซงึมีขนาดทีดิน 7-3-30.89 ไร่ จากเนือทีดนิตามโฉนดรวม 30-3-68 ไร่   

 คา่เบียประกันภัย : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าเบียประกันภัยในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 0.06 ของมูลค่าอาคาร

และสิงปลูกสร้าง ซงึเป็นอตัราทีผู้บริหารคาดวา่จะมีการจ่ายชําระจริง โดยกําหนดอัตราการเตบิโตร้อยละ 3.00 ตอ่ปี  

 คา่ทาสี :  บริษัทฯ คาดว่าจะมีการทาสีอาคารใหม่ทุกๆ 5 ปี เพือเป็นการปรับปรุงสภาพอาคารภายนอก โดยค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการแตล่ะโครงการขึนอยู่กับขนาดของอาคาร ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการจ่ายชําระครังแรกในปี 2560 

และมีอตัราการเติบเท่ากบัร้อยละ 3.00 ตอ่ปี  

 คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการ : ประกอบด้วย คา่ธุรการในการจดัเก็บเงินกับลกูค้าและประสานงาน โดยประมาณการให้เท่ากับ 

0.12 ล้านบาทต่อปี และมีอตัราการเติบโตร้อยละ 3.00 ทกุๆ 2 ปี  

 คา่ซอ่มแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน : ประกอบด้วย ค่าซ่อมบํารุงและสํารองเพือดแูลรักษาทรัพย์สิน โดยประมาณการให้เท่ากับ

ร้อยละ 0.50 ของรายได้คา่เช่าและค่าบริการ ตามประมาณการของผู้บริหารของบริษัทฯ 

 

5. โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง จ.ชลบุรี) 

โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง จ.ชลบุรี) ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้า 4 หลัง และสิงปลูกสร้างอืนๆ ที

เกียวข้อง โดยแบ่งเป็นโครงการแบบ Built-to-Suit ตามความต้องการของลูกค้าซึงมีสัญญาเช่าระยะยาว และโครงการแบบ 

General Warehouse ซึงมีอายุสัญญาเฉลีย 3 ปี โดยปัจจุบัน อาคารคลังสินค้าทัง 4 หลัง มีสัญญาเช่ากับลูกค้าแล้วร้อยละ 

100.00 ของพืนทีให้เช่ารวม 38,193.00 ตร.ม.  
 

ตารางที 68 ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี)  
หน่วย : ล้านบาท ธ.ค.56 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

กระแสเงินสดรับจากการ

ดําเนินงานสุทธจิาก

คา่ใช้จ่าย 

5.87 76.62 79.66 82.14 82.87 87.61 90.33 92.67 98.15 99.01 101.92 

Terminal Value           1,349.74 

กระแสเงนิสดรับสุทธิ 5.87 76.62 79.66 82.14 82.87 87.61 90.33 92.67 98.15 99.01 1,451.66  

อตัราคดิลด 9.16%           

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
โครงการ 

1,113.94 
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รายได้ :  

 รายได้จากคา่เช่าและบริการ : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอตัราค่าเช่าและค่าบริการโดยอ้างอิงจากสัญญาเช่าและ

สญัญาบริการฉบบัปัจจบัุน ซงึกําหนดอัตราการเติบของค่าเช่าและค่าบริการร้อยละ 10.00 ต่อปี ทุกๆ 3 ปี โดยภายหลังสินสุด

ระยะเวลาตามสญัญา ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้มีการปรับค่าเช่าและค่าบริการด้วยอัตราเดิม โดยมีอัตราการ

เช่าพืนทีร้อยละ 100 ของพืนทีให้เช่า ตลอดระยะเวลาประมาณการ อ้างอิงจากประมาณการของผู้ บริหาร ซึงสอดคล้องกับ

ความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั  

 รายได้อืน : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ดอกเบียรับจากเงินประกันของผู้ เช่า เท่ากับร้อยละ 2.25 ต่อปี โดย

อ้างอิงอัตราดอกเบียเงินฝากระยะยาวสําหรับนิตบุิคคลทวัไปของสถาบนัการเงิน  
 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน :  

 คา่เบียประกันภัย : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าเบียประกันภัยในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 0.06 ของมูลค่าอาคาร

และสิงปลูกสร้าง ซงึเป็นอตัราทีผู้บริหารคาดวา่จะมีการจ่ายชําระจริง โดยกําหนดอัตราการเตบิโตร้อยละ 3.00 ตอ่ปี  

 คา่ทาสี :  บริษัทฯ คาดว่าจะมีการทาสีอาคารใหม่ทุกๆ 5 ปี เพือเป็นการปรับปรุงสภาพอาคารภายนอก โดยค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการแตล่ะโครงการขึนอยู่กับขนาดอาคาร ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการจ่ายชําระครังแรกในปี 2560 และ

มีอัตราการเติบเท่ากับร้อยละ 3.00 ตอ่ปี  

 คา่ใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง : ประกอบด้วย ค่าธุรการในการจัดเก็บเงินกับลูกค้าและประสานงาน 

โดยประมาณการให้เท่ากับ 0.24 ล้านบาทต่อปี และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.00 ทุกๆ 2 ปี นอกจากนี โครงการประเภท 

Warehouse Farm มีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (Common Area Management Fee) เช่น ค่านําประปา ค่าไฟฟ้า ค่าภาษีป้าย และ

คา่รักษาความปลอดภยั ตามประมาณการของผู้บริหารและกําหนดอตัราการเติบโตร้อยละ 3.00 ตอ่ปี  

 คา่ซอ่มแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน : ประกอบด้วย ค่าซ่อมบํารุงและสํารองเพือดแูลรักษาทรัพย์สิน โดยประมาณการให้เท่ากับ

ร้อยละ 0.50 ของรายได้คา่เช่าและค่าบริการ ตามประมาณการของผู้บริหารของบริษัทฯ 
 

6. ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 

ปัจจุบัน ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ มีสัญญาบริการระบบปรับอากาศกับบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็นผู้ เช่า

โครงการศนูย์กระจายสินค้าโครงการ Healthcare โดยทีดินและอาคารคลงัสินค้าภายใต้โครงการดงักล่าวเป็นกรรมสิทธิ ของกองทุน

รวม WHAPF ทงันี สญัญาบริการมีระยะเวลา 5 ปี โดยในกรณีทีมีการต่ออายสุัญญาเช่าศนูย์กระจายสินค้าออกไป กําหนดให้มีการ

ต่อสญัญาบริการออกไปด้วย 
 

ตารางท ี69 ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดของระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 
หน่วย : ล้านบาท ธ.ค.56 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

กระแสเงนิสดรับจากการ

ดําเนินงานสุทธจิากค่าใช้จ่าย 
0.28 2.86 2.90 3.14 3.19 3.19 3.45 3.50 3.50 3.79 4.16 

Terminal Value           55.11 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ 0.28 2.86 2.90 3.14 3.19 3.19 3.45 3.50 3.50 3.79 59.27 

อตัราคดิลด 9.16%           

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
โครงการ 

43.79 
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รายได้ :  

 รายได้จากค่าบริการ : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราค่าบริการโดยอ้างอิงจากสัญญาบริการฉบับปัจจุบัน

จนกระทงัสินสดุระยะเวลาตามสัญญา 5 ปี และอ้างอิงอตัราค่าบริการสําหรับการตอ่อายุสญัญาออกไปอีก 5 ปี  

 รายได้อืน : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ดอกเบียรับจากเงินประกันของผู้ เช่า เท่ากับร้อยละ 2.25 ต่อปี โดย

อ้างอิงอัตราดอกเบียเงินฝากระยะยาวสําหรับนิตบุิคคลทวัไปของสถาบนัการเงิน  

 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน :  

 ค่าเบียประกันภัย : ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าเบียประกันภัยในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 0.06 ของมูลค่า

สินทรัพย์ซึงเป็นอัตราทีผู้บริหารคาดว่าจะมีการจ่ายชําระจริง โดยกําหนดอัตราการเตบิโตร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

 คา่ซอ่มแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน : ประกอบด้วย ค่าซ่อมบํารุงและสํารองเพือดแูลรักษาทรัพย์สิน โดยประมาณการให้เท่ากับ

ร้อยละ 0.50 ของรายได้คา่เช่าและค่าบริการ ตามประมาณการของผู้บริหารของบริษัทฯ 

 
 

 




