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คําจํากัดความ
คําย่อ
บริษทั

ชื่อเต็ม
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

กลุม่ บริษทั

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ได้แก่
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด และบริษทั แวร์เฮาส์ เอเชีย อะไล
แอนซ์ จํากัด

WHAPF

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม แฟคทอรี่แอนด์แวร์
เฮ้าส์ ฟนั ด์

ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไป

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การทํารายการที่ม ีนัยสํา คัญ ที่เข้า ข่ายเป็ นการได้ม าหรือจํา หน่ า ยไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
เรือ่ ง

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ตามทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั หรือบริษทั ย่อยดําเนินโครงการในอนาคตจํานวน 11 โครงการ และให้
บริษทั จองซื้อหน่ วยลงทุนเพิม่ เติมในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม แฟคทอรีแ่ อนด์แวร์เฮ้าส์ ฟนั ด์
(WHAPF) (เพิม่ ทุนครัง้ ที่ 3) มีรายละเอียดดังนี้
 โครงการในอนาคตจํานวน 11 โครงการ สามารถแบ่งออกเป็ นการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้าทีจ่ ะสร้างบนทีด่ นิ รอการพัฒนาจํานวน 10 โครงการ และการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้าทีจ่ ะสร้างบนสิทธิการเช่าทีก่ ําลังจะได้มาจํานวน 1 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 9,873.6 –
11,294.7 ล้านบาท คิดเป็ นขนาดรายการประมาณร้อยละ 136.8 – 156.5 คํานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่
ตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั งวด 3 เดือนแรกสิน้ สุด 31 มีนาคม 2556
 การจองซือ้ หน่วยลงทุนเพิม่ เติมในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม แฟคทอรีแ่ อนด์แวร์เฮ้าส์
ฟนั ด์ (เพิม่ ทุนครัง้ ที่ 3) (WHAPF) รวมมูลค่าลงทุนประมาณ 582.0 – 627.0 ล้านบาท คิดเป็ นขนาดรายการ
ประมาณร้อยละ 8.1 – 8.7 คํานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั
งวด 3 เดือนแรกสิน้ สุด 31 มีนาคม 2556
ซึง่ ทัง้ สองรายการเป็ นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มนี ัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียน
ในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม (รวมเรียกว่า ประกาศการได้มาหรือ
จําหน่ายไป) โดยมีขนาดรายการรวมประมาณร้อยละ144.9 – 165.2
ทัง้ นี้ ในช่วงระยะ 6 เดือนทีผ่ ่านมา บริษทั ได้รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการเช่า/ซื้อทีด่ นิ เพื่อพัฒนาและ
ก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า โดยมีมลู ค่ารวม 3,515.1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 45.6
ของ
สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษทั ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนัน้ หากรวมมูลค่าการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของโครงการ
ในอนาคต 11 โครงการ การได้มาซึง่ การลงทุนใน WHAPF และการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในช่วงระยะ 6 เดือนทีผ่ ่านมา จะทํา
ให้การคํานวณขนาดรายการรวมประมาณร้อยละ 190.5 – 210.8 ซึง่ เป็ นขนาดรายการทีส่ งู กว่าร้อยละ 100 โดยไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลงอํานาจควบคุมกิจการหรือประเภทธุรกิจของบริษทั และมิได้มผี ลกระทบต่อการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ดังนัน้ บริษทั จึงมีหน้าทีต่ อ้ งจัดทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุ มตั กิ าร
เข้าทํารายการจากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ บริษทั จะต้องจัดให้มที ป่ี รึกษา
หน้าที่ 1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับความสมเหตุสมผลของรายการทีจ่ ะได้มาในอนาคตทัง้ 11 โครงการ และความ
เป็ นธรรมของราคาและเงือ่ นไขของรายการต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพือ่ ประกอบการพิจารณา
บริษทั ได้แต่งตัง้ ให้ บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นที่ปรึกษา
ทางการเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงานกลต.”)
และเป็ นอิสระจากบุคคลทีเ่ ข้าทํารายการในครัง้ นี้ เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (“ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ”) ในการให้
ความเห็นต่อการเข้าทํารายการโครงการในอนาคตจํานวน 11 โครงการแก่ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุ มตั กิ ารทํารายการในครัง้ นี้
ทัง้ นี้ ค วามสมเหตุ ส มผลของราคาและเงื่อ นไขในการเข้า ซื้อ หน่ วยลงทุ น ดังกล่า ว ผู้ถือหุ้นสามารถดูไ ด้จ าก
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการจําหน่ ายสินทรัพย์ ที่จดั ทําโดย บริษทั เจดี พาร์ทเนอร์ จํากัด
(สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 4)
ในการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ศกึ ษาข้อมูลและเอกสารที่ได้รบั จาก
่ เช่น มติคณะกรรมการบริษทั สารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้า
บริษทั รวมถึงศึกษาข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไป
ทํารายการ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานของผูส้ อบบัญชี งบการเงิน ประมาณการทางการเงิน
และสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าทํารายการ มติจากคณะกรรมการของบริษทั หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสาร
ทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการในอดีตเช่น สัญญาเช่าและสัญญาบริการ สัญญาสิทธิการเช่าทีด่ นิ สัญญาซือ้ ทีด่ นิ ใบเสนอราคาที่
ใช้ในการก่อสร้าง (Bill of Quantities) และหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent) ของโครงการทีผ่ ่านมา รวมถึงข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั และข้อมูลจากบทวิเคราะห์และการคาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นข้อมูล
ในการวิเคราะห์และให้ความเห็น
ทัง้ นี้ ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมูลและ
เอกสารทีไ่ ด้รบั จากบริษทั รวมถึงข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั และข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นข้อมูลที่
ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และเป็ น จริง ซึ่ง ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระได้พิจ ารณาข้อ มู ล ดัง กล่ า วด้ว ยความรอบคอบและ
สมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ ระกอบวิชาชีพทีพ่ งึ กระทํา ตลอดจนได้พจิ ารณาข้อมูลสภาวะแวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในขณะ
ทําการศึกษาประกอบการให้ความเห็น และได้คํานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถอื หุ้นรายย่อยของบริษทั เป็ นสําคัญ หากข้อมูล
ดัง กล่ า วข้า งต้ น ไม่ ค รบถ้ ว น และ/หรือ ไม่ ถู ก ต้ อ ง และ/หรือ ไม่ เ ป็ น จริง และ/หรือ หากป จั จัย ดัง กล่ า วข้า งต้ น มีก าร
เปลีย่ นแปลงจากปจั จุบนั อย่างมีนยั สําคัญ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริษทั และการเข้าทํารายการของบริษทั ใน
ครัง้ นี้ รวมถึงการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ ได้ ดังนัน้ การให้ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันผลกระทบ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างมีนยั สําคัญต่อบริษทั ภายภาคหน้าได้
ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทํารายการของบริษทั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน้าที่ 2

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

1. บทสรุปผูบ้ ริ หาร (Executive Summary)
ตามทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่
17 กรกฎาคม 2556 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั หรือบริษทั ย่อยดําเนินโครงการในอนาคตจํานวน 11 โครงการ และให้
บริษทั จองซื้อหน่ วยลงทุนเพิม่ เติมในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม แฟคทอรีแ่ อนด์แวร์เฮ้าส์
ฟนั ด์ (WHAPF) (เพิม่ ทุนครัง้ ที่ 3) มีรายละเอียดดังนี้
 โครงการในอนาคตจํานวน 11 โครงการ สามารถแบ่งออกเป็ นการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้าทีจ่ ะสร้างบนทีด่ นิ รอการพัฒนาจํานวน 10 โครงการ และการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้าที่จะสร้างบนสิทธิการเช่าทีก่ ําลังจะได้มาจํานวน 1 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 9,873.6 –
11,294.7 ล้านบาท คิดเป็ นขนาดรายการประมาณร้อยละ 136.8 – 156.5 คํานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่
ตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั งวด 3 เดือนแรกสิน้ สุด 31 มีนาคม 2556
 การจองซื้อหน่ วยลงทุนเพิม่ เติมในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม แฟคทอรี่แอนด์แวร์
เฮ้าส์ ฟนั ด์ (เพิม่ ทุนครัง้ ที่ 3) (WHAPF) รวมมูลค่าลงทุนประมาณ 582.0 – 627.0 ล้านบาท คิดเป็ นขนาด
รายการประมาณร้อยละ 8.1 – 8.7 คํานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวม
ของบริษทั งวด 3 เดือนแรกสิน้ สุด 31 มีนาคม 2556
ซึ่งทัง้ สองรายการเป็ นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มนี ัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จด
ทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม (รวมเรียกว่า ประกาศการ
ได้มาหรือจําหน่ายไป) โดยมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 144.9 – 165.2
ทัง้ นี้ ในช่วงระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการเช่า/ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาและ
ก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า โดยมีมูลค่ารวม 3,515.1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 45.6 ของ
สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษทั ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนัน้ หากรวมมูลค่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
โครงการในอนาคต 11 โครงการ การจองซือ้ หน่ วยลงทุนของ WHAPF อันเป็ นการได้มาซึ่งการลงทุนใน WHAPF
และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา จะทําให้การคํานวณขนาดรายการรวมประมาณร้อยละ
190.5 – 210.8 ซึ่งเป็ นขนาดรายการทีส่ งู กว่าร้อยละ 100 โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอํานาจควบคุมกิจการหรือ
ประเภทธุรกิจของบริษทั และมิได้มผี ลกระทบต่อการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงมีหน้าทีต่ อ้ งจัดทํา
รายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการจากทีป่ ระชุมผู้
ถือหุ้นโดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี้ความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขในการเข้าซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถอื หุ้นสามารถดูได้จากรายงาน
ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการจําหน่ ายสินทรัพย์ ทีจ่ ดั ทําโดย บริษทั เจดี พาร์ทเนอร์ จํากัด (สิง่ ที่
ส่งมาด้วยลําดับที่ 4)

หน้าที่ 3

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ
ชื่อโครงการ

ประเภทโครงการ สินทรัพย์ ท่ ไี ด้ม า
Built to Suit

WHA Logistics Center, Ladkrabang Phase II

รวมมูลค่าโครงการ (ลบ.)

ที่ตงโครงการ
ั้

ตํ่าสุด
สูง สุด
292.1 - 326.0

อาคารคลังสินค้ า เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ

WHA Mega Logistics Center Ladkrabang
Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ
WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.6 Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า ถ.ชลหารพิจิตร กม.6 อํา เภอบางพลี สมุทรปราการ

1,256.1 - 1,388.0
1,017.1 - 1,172.6

WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.4 Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า ถ.ชลหารพิจิตร กม.4 อํา เภอบางพลี สมุทรปราการ

1,391.2 - 1,531.2

Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า อํา เภอพุนพิน สุราษฎร์ ธานี

WHA Surathani Phase I

Built to Suit

WHA Logistics Kabinburi DC.

710.0 - 810.0

อาคารคลังสินค้ า อํา เภอกบินทร์ บุรี ปราจีนบุรี

237.5 - 270.3

WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.5 Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า ถ.ชลหารพิจิตร กม.5 อํา เภอบางพลี สมุทรปราการ
Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า อํา เภอศรี ราชา ชลบุรี

WHA Mega Logistics Center Leamchabang

786.6 - 867.5
790.8 - 888.8

WHA Khonkaen

Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า อํา เภอเมือง ขอนแก่น

589.2 - 659.2

WHA Mega Panthong

Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า อํา เภอพานทอง ชลบุรี

2,045.9 - 2,283.9

Bangna Trad

Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า ถ.บางนา-ตราด อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

2,680.0 - 3,020.0

และสิทธิการเช่า
รวมทังหมด
้
11 โครงการ
หัก มูลค่าที่ดินรอการพัฒนาของบริษทั ของโครงการ 1 - 10

11,796.5 - 13,217.6
(1,922.9)
(1,922.9)
รวมมูลค่ารายการ (ลบ.)
ตํ่าสุด
สูง สุด

สัด ส่วนต่อสิ นทรัพย์
ตํ่าสุด
สูง สุด

รวมมูลค่าการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์จ าก 11 โครงการ
บวก การได้มาซึ่งการลงทุนใน WHAPF
รวมมูลค่าการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์จ าก 11 โครงการ และการลงทุนใน WHAPF

9,873.6 - 11,294.7
582.0 - 627.0
10,455.6 - 11,921.7

136.8% - 156.5%
8.1% - 8.7%
144.9% - 165.2%

บวก สินทรัพย์ที่บริษทั ได้มา 6 เดือนย้อนหลังก่อนทํารายการ
รวมมูลค่าการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์จ าก 11 โครงการ และการลงทุนใน WHAPF และสิ นทรัพย์ที่ได้มา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนทํารายการ

3,515.1 - 3,515.1
13,970.7 - 15,436.8

45.6% - 45.6%
190.5% - 210.8%

หมายเหตุ: 1. งบการเงินรวมของบริษทั งวด 3 เดือนสิน้ สุด ณ 31 มีนาคม 2556 มีสนิ ทรัพย์รวม 7,215.3 ล้านบาท
2. มูลค่าโครงการ หมายถึงต้นทุนทีด่ นิ และสิทธิการเช่า ค่าถมดิน และค่าก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภค
3. มูลค่าทีด่ นิ รอการพัฒนา หมายถึงต้นทุนทีด่ นิ และสิทธิการเช่าทีบ่ ริษทั ได้มาแล้วในอดีต

รายละเอีย ดโครงการอาคารคลัง สิน ค้า ของบริษัท ที่ก่ อ สร้า งแล้ว เสร็จ และรับ รู้ร ายได้แ ล้ว และโครงการอาคาร
คลังสินค้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้าง สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยแบ่งตามเขตพืน้ ที่ มีรายละเอียดดังนี้
เขตพืน
้ ที่
WHA
WHA
WHA
WHA
WHA
ลาดกระบัง
WHA
WHA
สระบุร ี
WHA
WHA
ชลบุร ี
WHA
ระยอง
WHA
พระนครศรีอยุ ธยา WHA
บางนา

ื่ โครงการ
ชอ
Mega Logistics Center Bangna-Trad km.18
Mega Logistics Center Bangna-Trad km.19
Mega Logistics Center Bangna-Trad km.19
Mega Logistics Center Bangna-Trad km.23
Logistics Center, Ladkrabang Phase I
Mega Logistics Center Ladkrabang
- DSGT Distribution Center Saraburi Phase I
- DSGT Distribution Center Saraburi Phase II
Mega Logistics Center - Hitachi HSIL
Mega Logistics Center Panthong, Chonburi
Amata City - Dena
Mega Logistics Center Wangnoi 61

พืน
้ ทีเ่ ช่ารวม
(ตารางเมตร)

ประเภทโครงการ

ทีต
่ งโครงการ
ั้

Warehouse Farm
Built-to-Suit
Warehouse Farm
Warehouse Farm
Built-to-Suit
Warehouse Farm
Built-to-Suit
Built-to-Suit
Warehouse Farm
Built-to-Suit
Built-to-Suit
Warehouse Farm

บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ
บางนา-ตราด กม.19 สมุทรปราการ
บางนา-ตราด กม.19 สมุทรปราการ
บางนา-ตราด กม.23 สมุทรปราการ
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
อําเภอหนองแค สระบุร ี
อําเภอหนองแค สระบุร ี
อําเภอหนองแค สระบุร ี
อําเภอพานทอง ชลบุร ี
อําเภอปลวกแดง ระยอง
วังน ้อย พระนครศรีอยุ ธยา
รวมพืน
้ ทีเ่ ช่าทงหมด
ั้

72,180
9,195
71,462
59,835
18,156
12,114
28,278
24,729
15,879
32,293
9,399
15,364
368,884

บริษทั จะขายทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นโครงการอาคารคลังสินค้าและระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare รวม 6 รายการ
ให้แก่ WHAPF ในการเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 3 ของกองทุนรวม โดยรายละเอียดของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะจําหน่ ายแบ่งตามเขตพืน้ ที่
มีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่ 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

เขตพืน
้ ที่

บางนา
สระบุร ี
ระยอง
ชลบุร ี

หมายเหตุ:

่ โครงการ
ชือ

ประเภทโครงการ

WHA Mega Logistic Center Bangna-Trad km.19
WHA Mega Logistic Center Bangna-Trad km.19
ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare
WHA - DSGT Distribution Center Saraburi Phase I and II
Ducati Phase II
WHA Mega Logistic Center Panthong, Chonburi

Warehouse Farm
Built to Suit
ระบบปรับอากาศ
Built to Suit
Built to Suit
Warehouse Farm

พืน
้ ทีเ่ ช่า
และบริการ
รวม
(ตารางเมตร)
57,399
9,195
7,800
55,372
12,835
38,193
180,795

ทีต
่ งโครงการ
ั้
บางนา-ตราด กม.19 สมุทรปราการ
บางนา-ตราด กม.19 สมุทรปราการ
บางนา-ตราด กม.19 สมุทรปราการ
อําเภอหนองแค สระบุร ี
อําเภอปลวกแดง ระยอง
อําเภอพานทอง ชลบุร ี
รวมพืน
้ ทีเ่ ช่าและบริการทงหมด
ั้

1. โครงการ WHA – DSGT Distribution Center Saraburi Phase I and II และโครงการ WHA Mega Logistics Center
Panthong, Chonburi พัฒนาพืน้ ทีบ่ างส่วนเพิม่ เติมในไตรมาสที่ 2 ปี 2556
2. โครงการ Ducati Phase II เป็ นส่วนต่อขยายเพิม่ เติมจากโครงการ Ducati Phase I โดยพัฒนาเพิม่ เติมในไตรมาสที่ 2
ปี 2556

การเข้าทํารายการครัง้ นี้ บริษทั จะพัฒนาโครงการอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าในอนาคตจํานวน 11
โครงการ รวมพืน้ ทีเ่ ช่าประมาณ 698,000 ตารางเมตร โดยแบ่งตามเขตพืน้ ที่ รายละเอียดดังนี้
เขตพืน
้ ที่

บางนา

ลาดกระบัง
ชลบุร ี
ขอนแก่น
ปราจีนบุร ี
สุราษฎร์ธานี

่ โครงการ
ชือ
WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.4
WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.5
WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.6
Bangna Trad
WHA Logistics Center, Ladkrabang Phase II
WHA Mega Logistics Center Ladkrabang
WHA Mega Logistics Center Leamchabang
WHA Mega Panthong
WHA Khonkaen
WHA Logistics Kabinburi DC.
WHA Surathani Phase I

ประเภทโครงการ
Warehouse Farm
Warehouse Farm
Warehouse Farm
Warehouse Farm
Built to Suit
Warehouse Farm
Warehouse Farm
Warehouse Farm
Warehouse Farm
Built to Suit
Warehouse Farm

พืน
้ ทีเ่ ช่ารวม
(ตารางเมตร)

ทีต
่ งโครงการ
ั้
ถ.ชลหารพิจต
ิ ร กม.4 อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
ถ.ชลหารพิจต
ิ ร กม.5 อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
ถ.ชลหารพิจต
ิ ร กม.6 อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
ถ.บางนา-ตราด อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
อําเภอศรีราชา ชลบุร ี
อําเภอพานทอง ชลบุร ี
อําเภอเมือง ขอนแก่น
อําเภอกบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
อําเภอพุ นพิน สุราษฎร์ธานี
้ ทีเ่ ช่าทงหมด
ั้
รวมพืน

70,000
40,500
65,000
170,000
17,000
66,000
49,000
119,000
35,000
16,500
50,000
698,000

ทัง้ นี้ ประเภทของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความต้องการและลักษณะการใช้งาน
ของลูกค้า อีกทัง้ โครงการอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าประเภท Warehouse Farm ยังสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทัง้ ทีเ่ ป็ นแบบ Built-to-Suit (ประมาณร้อยละ 50-60 ของทุกโครงการ) และแบบ Ready Built
ซึง่ ทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้พฒ
ั นาโครงการอาคารคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit ในสัดส่วนร้อยละ 50-60 และโครงการอาคาร
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าประเภท Warehouse Farm ในสัดส่วนร้อยละ 40-50 ตามนโยบายการดําเนินงาน
ของบริษทั
การทํารายการครัง้ นี้ถือเป็ นธุรกิจปกติของบริษทั โดยมีขอ้ ดีคอื ทําให้บริษทั มีโอกาสในการเพิม่ พื้นที่เช่าอาคาร
คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในระยะเวลาอีก 2 ปี ขา้ งหน้า เพิม่ โอกาสในการ
ขายสินทรัพย์เข้า WHAPF หรือ Real Estate Investment Trust (REIT) ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องและได้รบั
ประโยชน์เชิงกลยุทธ์จากการทีม่ ลี กู ค้าหลายประเภทมากขึน้ ทําให้สามารถลดความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้าประเภท
ใดประเภทหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้มรี ายได้ค่าเช่าและค่าบริการทีถ่ อื เป็ นรายได้ประจําทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
จากการพัฒนาอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทัง้ 11 โครงการ นอกจากนี้จะทําให้บริษทั มีรายได้จากการ
ขายสินทรัพย์เข้า WHAPF หรือ REIT ซึ่งถือเป็ นกลยุทธ์ในการเพิม่ มูลค่าให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และเป็ น
แหล่งทีม่ าของเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการ รวมถึงการเพิม่ การประหยัดต่อขนาด การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารและต้นทุนทางการเงินให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทําให้สามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
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บริษทั อย่างมีนยั สําคัญ ดังนัน้ การเข้าทํารายการในครัง้ นี้จงึ มีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั และต่อผู้
ถือหุน้ ในอนาคต
ทัง้ นี้ การเข้าทํารายการครัง้ นี้มขี อ้ ด้อย โดยจะทําให้บริษทั มีหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากจะต้องกู้
เงินจากสถาบันการเงินบางส่วนมาลงทุนในการพัฒนาอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทัง้ 11 โครงการ และ
ในการให้เช่าพืน้ ทีอ่ าจมีทงั ้ การเช่าระยะสัน้ และการเช่าระยะยาว ซึง่ การเช่าระยะสัน้ บริษทั อาจจะมีความเสีย่ งจากการ
ที่ผู้เช่าไม่ต่อสัญญาเช่า อาจส่งผลให้ผลการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ ไว้ นอกจากนี้ ความสําเร็จของ
โครงการยังขึน้ กับปจั จัยภายนอกหลายอย่าง อาทิเช่น การไม่มผี เู้ ช่าตามทีป่ ระมาณการไว้ ความเพียงพอของแหล่ง
เงินทุน ความสามารถของผูร้ บั เหมาก่อสร้างในการส่งมอบงานตามระยะเวลาทีก่ ําหนด และความผันผวนของอัตรา
ดอกเบีย้ เป็ นต้น ซึง่ หากปจั จัยดังกล่าวไม่เอือ้ อํานวย อาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการของบริษทั ได้
ในการประเมินมูลค่าโครงการนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ทาํ การประเมินมูลค่าโครงการ 3 วิธี คือ ผลตอบแทน
จากการลงทุนของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) มูลค่าปจั จุบนั ของโครงการ (Net Present Value:
NPV) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
การประเมิ นมูลค่าโครงการสามารถสรุปได้ดงั นี้
ื่ โครงการ
ชอ

ลําด ับ

อ ัตราคิดลด

อ ัตราผลตอบแทนการ
ลงทุน (IRR)

มูลค่าปัจจุบ ันรวม (NPV)
(ล้านบาท)

ระยะเวลาคืนทุน
(ปี )
ตํ่าสุด - สูง สุด

(WACC)

ตํ่าสุด - สูง สุด

ตํ่าสุด - สูง สุด

1

W HA Logistics Center, Ladkrabang Phase II

8.0%

11.7% - 15.2%

97 - 184

9.2 - 11.1

2

W HA Mega Logistics Center Ladkrabang

8.0%

10.5% - 13.6%

263 - 592

10.0 - 11.9

3

W HA Mega Logistics Center Chonlaharnpicit Km 6

8.0%

10.0% - 12.3%

384 - 685

9.0 - 10.8

4

W HA Mega Logistics Center Chonlaharnpicit Km 4

8.0%

9.6% - 12.2%

246 - 546

10.8 - 12.5

5

W HA Surathani Phase I

8.0%

11.6% - 15.2%

306 - 538

9.1 - 11.0

6

W HA Logistics Kabinburi DC.

8.0%

12.3% - 16.1%

99 - 179

8.7 - 10.7

7

W HA Mega Logistics Center Chonlaharnpicit Km 5

8.0%

9.8% - 12.4%

114 - 285

10.6 - 12.4

8

W HA Mega Logistics Center Laemchabang

8.0%

10.6% - 13.9%

216 - 445

9.9 - 11.8

9

W HA Khonkaen

8.0%

10.8% - 14.2%

178 - 348

9.7 - 11.6

10

W HA Mega Panthong

8.0%

10.3% - 13.6%

473 - 1,044

11.1 - 13.0

11

Bangna Trad

8.0%

8.8% - 10.8%

362 - 1,028

10.2 - 11.9

หากพิจารณาจากการประเมินมูลค่าโครงการทัง้ 11 โครงการ คาดว่าจะมี ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ทีร่ อ้ ยละ 8.8
– 16.1 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก (WACC) ทีร่ อ้ ยละ 8.0 ซึง่ เป็ นผลตอบแทนทีด่ ี
นอกจากนี้มลู ค่าปจั จุบนั (NPV) ของทุกโครงการมีค่าเป็ นบวกซึง่ แสดงถึงความคุม้ ค่าในการลงทุนและสามารถเพิม่
มูลค่าของกิจการ และมีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยที่ 8.7 – 13.0 ปี ซึ่งเป็ นระยะเวลาคืนทุนที่น่าพอใจ จากการประเมิน
มูลค่า โครงการดังกล่า ว ที่ป รึกษาทางการเงิน อิส ระมีความเห็นว่า มูลค่าการลงทุ น ของทัง้ 11 โครงการ มีค วาม
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากบริษทั มีการขายสินทรัพย์เข้า WHAPF หรือ REIT ในอนาคต จะสามารถเพิม่ IRR และ
NPV อีก ทัง้ มีร ะยะเวลาการคืน ทุ น ของโครงการนัน้ ๆเร็วขึ้น โดยบริษัทสามารถนํ า เงิน ที่ไ ด้ร บั จากการจํา หน่ า ย
สินทรัพย์ไปใช้เป็ นเงินลงทุนของโครงการใหม่ๆในอนาคต เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (ROE)
และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ทีเ่ หมาะสม
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สําหรับเงือ่ นไขการเข้าทํารายการนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เป็ นเงือ่ นไขทีส่ มเหตุสมผลและเป็ นไป
ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไม่ได้เสียประโยชน์แต่อย่างใด
จากเหตุผลดังกล่าว ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ ควรลงมติอนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการในครัง้ นี้
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุ มตั หิ รือไม่อนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการในครัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสําคัญ
2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
2.1. ลักษณะรายการ
บริษทั มีความประสงค์ทจ่ี ะลงทุนในโครงการในอนาคตจํานวน 11 โครงการ สามารถแบ่งออกเป็ นการก่อสร้าง
อาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทีจ่ ะสร้างบนทีด่ นิ รอการพัฒนาจํานวน 10 โครงการ และการก่อสร้าง
อาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทีจ่ ะสร้างบนสิทธิการเช่าของทีด่ นิ ทีก่ ําลังจะได้มาจํานวน 1 โครงการ
โดยโครงการทัง้ หมดจะมีพน้ื ทีเ่ ช่าประมาณ 698,000 ตารางเมตร รวมมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 9,873.6 –
11,294.7 ล้านบาท โดยคาดว่าโครงการทัง้ หมดจะเริม่ ก่อสร้างเมื่อได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ซึ่งมี
กําหนดวันประชุมในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาของไตรมาส 3 ปี 2556 บริษทั คาดว่าจะสามารถ
ส่งมอบโครงการให้แก่ลกู ค้า เพื่อเริม่ รับรูร้ ายได้ค่าเช่าและค่าบริการตัง้ แต่ไตรมาส 1 ปี 2557 จนถึงไตรมาส 4
ปี 2558 สามารถสรุปได้ดงั นี้
Q3 56 Q4 56

Q1 57 Q2 57 Q3 57 Q4 57 Q1 58

Q2 58 Q3 58 Q4 58

WHA Logistics Center, Ladkrabang Phase II
WHA Mega Logistics Center Leamchabang
WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.5
WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.6
WHA Mega Logistics Center Ladkrabang
WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.4
WHA Khonkaen
WHA Surathani Phase I
WHA Logistics Kabinburi DC.
WHA Mega Panthong
Bangna Trad
ก่อสร้าง (วัน)

เริม่ รับรูร้ ายได้

เริม่ ทยอยรับรูร้ ายได้

หมายเหตุ: โครงการ Warehouse Farm อาจจะทยอยส่งมอบโครงการและรับรูร้ ายได้ โดยขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลาการเริม่ ก่อสร้าง
และขนาดของพืน้ ทีเ่ ช่า
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2.2.

มูลค่าสิ นทรัพย์ที่จะได้มาและมูลค่าสิ่ งตอบแทน
ชื่อโครงการ

WHA Logistics Center, Ladkrabang Phase II
WHA Mega Logistics Center Ladkrabang

ประเภทโครงการ สินทรัพย์ ท่ ไี ด้มา
Built-to-Suit

ที่ตงโครงการ
ั้

อาคารคลังสินค้ า เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ

Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ

รวมมูลค่าโครงการ (ลบ.)
ตํ่าสุด
สูง สุด
292.1 - 326.0
1,256.1 - 1,388.0

WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.6 Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า ถ.ชลหารพิจิตร กม.6 อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

1,017.1 - 1,172.6

WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.4 Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า ถ.ชลหารพิจิตร กม.4 อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

1,391.2 - 1,531.2

WHA Surathani Phase I
WHA Logistics Kabinburi DC.

Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า อําเภอพุนพิน สุราษฎร์ ธานี
Built-to-Suit

อาคารคลังสินค้ า อําเภอกบินทร์ บุรี ปราจีนบุรี

WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.5 Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า ถ.ชลหารพิจิตร กม.5 อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
WHA Mega Logistics Center Leamchabang

Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า อําเภอศรี ราชา ชลบุรี

710.0 - 810.0
237.5 - 270.3
786.6 - 867.5
790.8 - 888.8

WHA Khonkaen

Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า อําเภอเมือง ขอนแก่น

589.2 - 659.2

WHA Mega Panthong

Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า อําเภอพานทอง ชลบุรี

2,045.9 - 2,283.9

Bangna Trad

Warehouse Farm อาคารคลังสินค้ า ถ.บางนา-ตราด อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

2,680.0 - 3,020.0

และสิทธิการเช่า
รวมทังหมด
้
11 โครงการ
หัก มูลค่าที่ดินรอการพัฒนาของบริษทั ของโครงการ 1 - 10

11,796.5 - 13,217.6
(1,922.9)
(1,922.9)
รวมมูลค่ารายการ (ลบ.)
ตํ่าสุด

สูง สุด

สัดส่วนต่อสิ นทรัพย์
ตํ่าสุด

สูง สุด

รวมมูลค่าการได้มาซึ่ง สิ นทรัพย์จาก 11 โครงการ
บวก การได้มาซึ่งการลงทุนใน WHAPF
รวมมูลค่าการได้มาซึ่ง สิ นทรัพย์จาก 11 โครงการ และการลงทุนใน WHAPF

9,873.6 - 11,294.7
582.0 - 627.0
10,455.6 - 11,921.7

136.8% - 156.5%
8.1% - 8.7%
144.9% - 165.2%

บวก สินทรัพย์ที่บริษทั ได้มา 6 เดือนย้อนหลังก่อนทํารายการ
รวมมูลค่าการได้มาซึ่ง สิ นทรัพย์จาก 11 โครงการ และการลงทุนใน WHAPF และสิ นทรัพย์ที่ได้มา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนทํารายการ

3,515.1 - 3,515.1
13,970.7 - 15,436.8

45.6% - 45.6%
190.5% - 210.8%

หมายเหตุ: 1. งบการเงินรวมของบริษทั งวด 3 เดือนสิน้ สุด ณ 31 มีนาคม 2556 มีสนิ ทรัพย์รวม 7,215.3 ล้านบาท
2. มูลค่าโครงการ หมายถึงต้นทุนทีด่ นิ และสิทธิการเช่า ค่าถมดิน และค่าก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภค
3. มูลค่าทีด่ นิ รอการพัฒนา หมายถึงต้นทุนทีด่ นิ และสิทธิการเช่าทีบ่ ริษทั ได้มาแล้วในอดีต

การเข้าทํารายการดังกล่าวเป็ นรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจําหน่ ายไป โดย
มีขนาดรายการประมาณร้อยละ 136.8 – 156.5 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษทั งวด 3 เดือน
แรกสิน้ สุด 31 มีนาคม 2556 เมื่อรวมกับการจองซือ้ หน่ วยลงทุนเพิม่ เติมใน WHAPF (เพิม่ ทุนครัง้ ที่ 3) จะมี
ขนาดรายการทัง้ หมดประมาณร้อยละ 144.9 – 165.2 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษทั งวด 3
เดือนแรกสิน้ สุด 31 มีนาคม 2556 สามารถคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคํานวณได้เพียง 1 วิธคี อื
เกณฑ์มลู ค่าสิง่ ตอบแทน มีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
เกณฑ์การคํานวณ
มูลค่ารายการทัง้ 11 โครงการ (ล้านบาท)
การลงทุนใน WHAPF (ล้านบาท)
รวมมูลค่าการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์จาก 11 โครงการ และ
การลงทุนใน WHAPF
สินทรัพย์รวมของบริษทั (ล้านบาท)
สูตรการคํานวณ
ขนาดรายการ

ตํ่าสุด
9,873.6
582.0

สูงสุด
11,294.7
627.0

10,455.6

11,921.7

7,215.3

7,215.3

10,455.6 x 100
7,215.3
144.9%

11,921.7x 100
7,215.3
165.2%

หมายเหตุ: การคํานวณรายการดังกล่าวไม่รวมการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ า่ นมา

หน้าที่ 8

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

2.3. รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
โครงการที่ 1 – 10 เป็ นการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ในส่วนเฉพาะอาคารคลังสิ นค้า และศูนย์กระจายสิ นค้า
เท่านัน้ เนื่ องจากเป็ นการก่อสร้างอาคารคลังสิ นค้าบนพืน้ ที่ที่ดินรอการพัฒนาของบริ ษทั
โครงการที่ 1:
ชื่อโครงการ
ลักษณะของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
ทีต่ งั ้ สินทรัพย์
รวมพืน้ ทีใ้ ห้เช่า
ระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน

:
:
:
:
:
:
:
:

WHA Logistics Center, Ladkrabang Phase II
อาคารคลังสินค้าประเภท Built-to-Suit
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ประมาณ 17,000 ตารางเมตร
5 เดือน
เริม่ ทยอยรับรูต้ งั ้ แต่ไตรมาส 1 ปี 2557
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
คํ้าประกันเงินกูโ้ ครงการ

โครงการที่ 2:
ชื่อโครงการ
ลักษณะของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
ทีต่ งั ้ สินทรัพย์
รวมพืน้ ทีใ้ ห้เช่า
ระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน

:
:
:
:
:
:
:
:

WHA Mega Logistics Center Ladkrabang
อาคารคลังสินค้าประเภท Warehouse Farm
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ประมาณ 66,000 ตารางเมตร
12 เดือน
เริม่ ทยอยรับรูต้ งั ้ แต่ไตรมาส 1 ปี 2557
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
คํ้าประกันเงินกูโ้ ครงการ

โครงการที่ 3:
ชื่อโครงการ
ลักษณะของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
ทีต่ งั ้ สินทรัพย์
รวมพืน้ ทีใ้ ห้เช่า
ระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน

:
:
:
:
:
:
:
:

WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpicit Km 6
อาคารคลังสินค้าประเภท Warehouse Farm
ถนนชลหารพิจติ ร กม. 6 อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
ประมาณ 65,000 ตารางเมตร
6 เดือน
เริม่ ทยอยรับรูต้ งั ้ แต่ไตรมาส 4 ปี 2556
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
คํ้าประกันเงินกูโ้ ครงการ

หน้าที่ 9

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

โครงการที่ 4:
ชื่อโครงการ
ลักษณะของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
ทีต่ งั ้ สินทรัพย์
รวมพืน้ ทีใ้ ห้เช่า
ระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน

:
:
:
:
:
:
:
:

WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpicit Km 4
อาคารคลังสินค้าประเภท Warehouse Farm
ถนนชลหารพิจติ ร กม. 4 อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
ประมาณ 70,000 ตารางเมตร
12 เดือน
เริม่ ทยอยรับรูต้ งั ้ แต่ไตรมาส 3 ปี 2557
บริษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด
คํ้าประกันเงินกูโ้ ครงการ

โครงการที่ 5:
ชื่อโครงการ
ลักษณะของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
ทีต่ งั ้ สินทรัพย์
รวมพืน้ ทีใ้ ห้เช่า
ระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน

:
:
:
:
:
:
:
:

WHA Surathani Phase I
อาคารคลังสินค้าประเภท Warehouse Farm
อําเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี
ประมาณ 50,000 ตารางเมตร
10 เดือน
เริม่ ทยอยรับรูต้ งั ้ แต่ไตรมาส 4 ปี 2557
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
คํ้าประกันเงินกูโ้ ครงการ

โครงการที่ 6:
ชื่อโครงการ
ลักษณะของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
ทีต่ งั ้ สินทรัพย์
รวมพืน้ ทีใ้ ห้เช่า
ระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน

:
:
:
:
:
:
:
:

WHA Logistics Kabinburi DC.
อาคารคลังสินค้าประเภท Built-to-Suit
อําเภอกบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี
ประมาณ 16,500 ตารางเมตร
7 เดือน
เริม่ ทยอยรับรูต้ งั ้ แต่ไตรมาส 2 ปี 2557
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
คํ้าประกันเงินกูโ้ ครงการ

โครงการที่ 7:
ชื่อโครงการ
ลักษณะของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
ทีต่ งั ้ สินทรัพย์
รวมพืน้ ทีใ้ ห้เช่า
ระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน

:
:
:
:
:
:
:
:

WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpicit Km 5
อาคารคลังสินค้าประเภท Warehouse Farm
ถนนชลหารพิจติ ร กม. 5 อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
ประมาณ 40,500 ตารางเมตร
9 เดือน
เริม่ ทยอยรับรูต้ งั ้ แต่ไตรมาส 1 ปี 2557
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
คํ้าประกันเงินกูโ้ ครงการ
หน้าที่ 10

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

โครงการที่ 8:
ชื่อโครงการ
ลักษณะของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
ทีต่ งั ้ สินทรัพย์
รวมพืน้ ทีใ้ ห้เช่า
ระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน

:
:
:
:
:
:
:
:

WHA Mega Logistics Center Laemchabang
อาคารคลังสินค้าประเภท Warehouse Farm
อําเภอศรีราชา ชลบุร ี
ประมาณ 49,000 ตารางเมตร
7 เดือน
เริม่ ทยอยรับรูต้ งั ้ แต่ไตรมาส 2 ปี 2557
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
คํ้าประกันเงินกูโ้ ครงการ

โครงการที่ 9:
ชื่อโครงการ
ลักษณะของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
ทีต่ งั ้ สินทรัพย์
รวมพืน้ ทีใ้ ห้เช่า
ระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน

:
:
:
:
:
:
:
:

WHA Khonkaen
อาคารคลังสินค้าประเภท Warehouse Farm
อําเภอเมือง ขอนแก่น
ประมาณ 35,000 ตารางเมตร
10 เดือน
เริม่ ทยอยรับรูต้ งั ้ แต่ไตรมาส 3 ปี 2557
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
คํ้าประกันเงินกูโ้ ครงการ

โครงการที่ 10:
ชื่อโครงการ
ลักษณะของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
ทีต่ งั ้ สินทรัพย์
รวมพืน้ ทีใ้ ห้เช่า
ระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน

:
:
:
:
:
:
:
:

WHA Mega Panthong
อาคารคลังสินค้าประเภท Warehouse Farm
อําเภอพานทอง ชลบุร ี
ประมาณ 119,000 ตารางเมตร
18 เดือน
เริม่ ทยอยรับรูต้ งั ้ แต่ไตรมาส 2 ปี 2557
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
คํ้าประกันเงินกูโ้ ครงการ

หน้าที่ 11

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

โครงการที่ 11 เป็ นการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ที่เป็ นอาคารคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้าและสิ ทธิ การ
เช่าที่ดิน
โครงการที่ 11:
ชื่อโครงการ
ลักษณะของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา
ทีต่ งั ้ สินทรัพย์
อายุของสิทธิการเช่าทีด่ นิ
รวมพืน้ ทีใ้ ห้เช่า
ระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน

: WHA Bangna Trad
: สิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคารคลังสินค้าประเภท
Warehouse Farm
: ถนนบางนา-ตราด อําเภอบางพลี สมุทรปราการ
: 30 ปี
: ประมาณ 170,000 ตารางเมตร
: 24 เดือน
: เริม่ ทยอยรับรูต้ งั ้ แต่ไตรมาส 2 ปี 2557
: บริษทั หรือบริษทั ย่อย
: คํ้าประกันเงินกูโ้ ครงการ

รายละเอียดข้างต้นเป็ นการประมาณการและเป็ นไปตามแผนงานของบริ ษทั ที่กาํ หนดขึน้ เท่านัน้
จุดยุทธศาสตร์ทางการขนส่งของทีต่ งั ้ โครงการ
ที่ตงั ้ ของโครงการ
เขตลาดกระบัง
ถ.บางนา-ตราด/ ถ.ชลหารพิจติ ร
ขอนแก่น

ชลบุร ี
ปราจีนบุร ี
สุราษฎร์ธานี

จุดยุทธศาสตร์ทางการขนส่ง
ใกล้สนามบินสุวรรณภูม ิ และท่าเรือ และเป็ นศูนย์กลางในการขนส่งไปยังทุกภูมภิ าค
ใกล้สนามบินสุวรรณภูม ิ และท่าเรือ และเป็ นศูนย์กลางในการขนส่งไปยังทุกภูมภิ าค
เป็ นศูนย์กลางการขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมต่อระหว่างภาคแหนือกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และอยูบ่ ริเวณใกล้กบั ศูนย์กระจายสินค้าของบริษทั ค้าปลีก
เป็ นทีต่ งั ้ ของท่าเรือแหลมฉบัง มีระบบการคมนาคมทีส่ ะดวกและทัวถึ
่ งทัง้ ทางเรือ ทางบกและ
ทางอากาศ
เป็ นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการขนส่งสินค้าระหว่างภาคตะวันออกและจังหวัดทีต่ ดิ ชายแดน
ทางทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็ นทีต่ งั ้ ทีอ่ ยูบ่ ริเวณใกล้กบั ศูนย์กระจายสินค้าของบริษทั ค้าปลีก และเส้นทางยุทธศาสตร์ใน
การขนส่งสินค้าไปยังภาคใต้ เพือ่ เข้าสูเ่ ขตเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ เช่น
เกาะสมุย กระบี่ พังงา และภูเก็ต

2.4. เงื่อนไขหลักในการทํารายการ
การเข้าทํารายการในครัง้ นี้เป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีม่ นี ยั สําคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไป
ซึ่งทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้หรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม
ดังนัน้ บริษทั จึงมีหน้าทีต่ อ้ งจัดทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอ
อนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนน
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เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
บริษทั ได้กําหนดการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 เพื่ออนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการดังกล่าวในวันที่ 27
สิงหาคม 2556
ภายหลังทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้อนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการครัง้ นี้ บริษทั จะเริม่ ขัน้ ตอนพิจารณาการคัดเลือก
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง การจัดหาวัสดุก่อสร้าง และเริม่ การจัดหาผู้เช่าเพื่อเจรจาในเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะขนาด
ทําเลที่ตงั ้ ราคาเช่าและระยะเวลาเช่า เพื่อดําเนินการออกแบบอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าและ
กําหนดวันส่งมอบภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้
2.5. แหล่งที่มาของเงิ นทุน
การชําระราคาค่าก่อสร้างจะทยอยชําระตามระยะเวลาก่อสร้างของแต่ละโครงการ ซึง่ บริษทั จะดําเนินการจัดหา
แหล่งเงินทุนในการเข้าทํารายการครัง้ นี้จาํ นวนทัง้ หมด 9,873.6 – 11,294.7 ล้านบาท สามารถแบ่งออกเป็ น 2
ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1

ร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการทัง้ หมด ประมาณ 6,911.5 – 7,906.3 ล้านบาท มาจากเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน

ส่วนที่ 2

ร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการทัง้ หมด หรือประมาณ 2,962.1 – 3,388.4 ล้านบาท มาจาก
เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ซึ่งมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนิ นการ และบริษทั ยังมี
นโยบายจัด หาเงิน ทุ น และระดมทุ น จากแหล่ง เงิน ทุ น อื่น ๆ เช่ น จํา หน่ า ยสิน ทรัพ ย์ผ่ า น
WHAPF การระดมทุนจากตลาดทุน และการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในอนาคตจํานวน
ไม่เกิน 3,200.0 ล้านบาท

3. ข้อมูลโดยสรุปของบริ ษทั
3.1. ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั และบริษทั ย่อยดําเนินธุรกิจพัฒนาและบริการให้เช่าพืน้ ทีโ่ ครงการอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า
และโรงงาน โดยแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษทั ได้ดงั นี้
3.1.1. ธุรกิ จการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อรายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ ประกอบไปด้วย
1) การพัฒนาโครงการรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) ซึ่งมีทงั ้ อาคารคลังสินค้า
และศูนย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน โดยเน้นทีท่ ําเลที่ตงั ทีเ่ ป็ นจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
เช่น บางนา-ตราด วังน้ อย บางปะอิน สระบุร ี หรือนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้ นี้ สัญญาเช่าของ
โครงการที่พฒ
ั นาขึน้ ตามความต้องการของผู้เช่าส่วนใหญ่จะเป็ นสัญญาเช่าระยะยาวที่มอี ายุโดย
เฉลีย่ อยูร่ ะหว่างตัง้ แต่ 10 ถึง 15 ปี ขน้ึ ไป และผูเ้ ช่าต้องวางเงินประกันการเช่าและการบริการเป็ น
เงินสด และ/หรือหนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร มูลค่าประมาณ 3 - 12 เดือนของค่าเช่าต่อปี โดยมี
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เงื่อนไขว่า หากผูเ้ ช่ายกเลิกสัญญาเช่าก่อนสิน้ สุดระยะเวลาการเช่าทีก่ ําหนดไว้ ผูเ้ ช่าจะต้องชําระ
ค่าชดเชยเท่ากับค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลือตามสัญญาเช่าอยูใ่ ห้แก่กลุม่ บริษทั ฯ
2) การพัฒนาโครงการในรูปแบบ Warehouse Farm ซึ่งมีทงั ้ อาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า
และอาคารโรงงาน โดยมีโครงการในรูปแบบ Warehouse Farm จะประกอบด้วย
ก. โครงการรู ป แบบ Built-to-Suit เพื่อ รองรับ ความต้ อ งการของลู ก ค้า หลัก บางกลุ่ ม ที่ม ี
ลักษณะเฉพาะ เช่น การสํารองพืน้ ที่ต่อขยายเพื่อใช้งานในอนาคต ซึ่งจะมีขนาดพืน้ ทีเ่ ช่า
ตัง้ แต่ 10,000 – 16,000 ตร.ม. และเป็ นสัญญาการเช่าระยะยาวตัง้ แต่ 3 ถึง 10 ปี ขน้ึ ไป
และ
ข. โครงการรูปแบบสําเร็จรูป (General Warehouse) เพื่อรองรับฐานลูกค้ากลุ่มใหม่และเพื่อ
การดําเนินธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทนั ท่วงที ซึ่งจะมีขนาดพื้น ที่เช่า
เฉลีย่ ตัง้ แต่ 3,000 – 5,000 ตร.ม. และเป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้ ทีม่ อี ายุสญ
ั ญาโดยเฉลีย่ 3 ปี
แต่จะเปิ ดโอกาสให้ ลูก ค้ามีทางเลือกในการต่ อสัญญาเช่าได้เช่นเดียวกับโครงการแบบ
Built-to-Suit
3) โครงการที่กลุ่มบริษทั ลงทุนเพื่อนํ ามาพัฒนาปรับปรุงและให้เช่า ซึ่งประกอบไปด้วยการลงทุนใน
โครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จทัง้ หมด และ โครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จบางส่วนเพือ่ นํามาพัฒนาต่อ
3.1.2. ธุรกิ จการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อจําหน่ าย
กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายทีช่ ดั เจนในการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนฯ เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนในการพัฒนา
โครงการในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายในการเลือกทรัพย์สนิ ที่จะจําหน่ าย
ให้แก่กองทุนฯ คือ ทรัพย์สนิ ต้องเป็ นโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จมีสญ
ั ญาเช่าและก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า
และบริการแล้ว ตลอดจนทรัพย์สนิ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนไม่ขดั ต่อนโยบายการลงทุน
ของกองทุนฯ และ/ หรือกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ จํานวนและขนาดของโครงการทีจ่ ะ
จําหน่ ายให้แก่กองทุนฯ ในแต่ละครัง้ กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาจากความต้องการเงินทุนเพื่อขยาย
โครงการใหม่และกําไรที่คาดว่าจะได้ร บั จากการจําหน่ ายในครัง้ นัน้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมี
นโยบายทีจ่ ะขายโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วให้แก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะผูเ้ ช่า ปจั จุบนั ของโครงการนัน้
ๆ ซึง่ เป็ นการเพิม่ รายได้ให้แก่กลุม่ บริษทั ฯ อีกช่องทางหนึ่งด้วย
3.1.3. ธุรกิ จการลงทุนและบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนรวมฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ถึง
20 ของหน่ วยลงทุนทัง้ หมด เพื่อผลตอบแทนในรูปเงินปนั ผลอย่างสมํ่าเสมอเป็ นประจําทุกปี อย่างไรก็
ตาม การลงทุนในกองทุนรวมฯ นัน้ จะขึน้ อยู่กบั ความต้องการใช้เงินลงทุน และจํานวนเงินทีร่ ะดมทุน
ได้จากการจําหน่ ายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมฯ ในช่วงเวลานัน้ จึงทําให้การลงทุนในกองทุนรวมฯ
ในขณะใดขณะหนึ่งอาจแตกต่างไปจากนโยบายการลงทุนทีก่ ําหนดไว้ได้ นอกจากนัน้ บริษทั ยังได้รบั
แต่งตัง้ ให้เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สําหรับทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมฯ ซึ่งทําให้บริษัทมีรายได้
ประจําจากค่าบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวม
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โครงสร้างของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย มีดงั นี้
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(ทุนจดทะเบียน 612.0 ล้านบาท)

99.9%

99.9%
บริษทั ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ์ จํากัด
(ทุนจดทะเบียน 260.0 ล้านบาท)

บริษทั แวร์เฮาส์ เอเชีย
อะไลแอนซ์ จํากัด
(ทุนจดทะเบียน 310.0 ล้านบาท)

15.0%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ
พรีเมีย่ ม แฟคทอรีแ่ อนด์แวร์เฮาส์ ฟนั ด์
(มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ เท่ากับ 5,252.0 ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้

31 ธ.ค. 2553
(งบเฉพาะกิจการ)
ล้านบาท
ร้อยละ
43.1
25.4

สําหรับรอบปีบญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2554
(งบการเงินรวม)
ล้านบาท
ร้อยละ
220.9
37.0

31 ธ.ค. 2555
(งบการเงินรวม)
ล้านบาท
ร้อยละ
359.9
16.3

สําหรับรอบบัญชี
งวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่
31 มี.ค. 2556
(งบการเงินรวม)
ล้านบาท
ร้อยละ
96.4
4.5

รายได้คา่ เช่าและบริการ
รายได้จากการขาย
สินทรัพย์
1,808.9
81.7
2,046.5
94.6
กําไรจากการขาย
สินทรัพย์
126.4
74.4
ั
รายได้เงินปนผล
10.6
1.8
32.3
1.5
14.3
0.7
รายได้บริหารอาคาร
2.2
0.4
6.1
0.3
2.1
0.1
คลังสินค้า
รายได้อ่นื
0.3
0.2
6.4
1.1
2.1
0.1
0.8
0.0
ดอกเบีย้ รับ
0.1
0.1
1.5
0.3
2.4
0.1
3.5
0.2
้
รายได้คา่ นํ้าและค่าไฟฟา
1.6
0.3
1.1
0.1
0.2
0.0
ค่าชดเชยสัญญาเช่าทีด่ นิ
1.5
0.3
ภาษีโรงเรือน
1.8
0.3
0.7
0.0
รวมรายได้จากการ
169.9
100.0
246.6
41.3
2,213.4
100.0
2,163.8
100.0
ดําเนิ นงานตามปกติ
กําไรจากการซือ้ กิจการ
350.1
58.7
รวม
169.9
100.0
596.7
100.0
2,213.4
100.0
2,163.8
100.0
หมายเหตุ:
1 รายได้อ่นื ๆ หมายถึง รายได้จากดอกเบีย้ รับ รายได้คา่ บริการสาธารณูปโภค และรายได้อ่นื ๆ
2 ในปี 2555 บริษทั ได้มกี ารปรับวิธกี ารบันทึกบัญชีการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมฯ โดยบันทึกเป็ นรายได้จากการขาย
สินทรัพย์ทงั ้ จํานวนแทนการบันทึกเฉพาะกําไรจากการขายสินทรัพย์ซง่ึ ได้บนั ทึกในช่วงปี 2553
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3.2 โครงสร้างผูถ้ ือหุ้น
จัดลําดับผูถ้ อื หุน้ 10 ลําดับแรก ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2556 (วันปิ ดสมุดทะเบียน)
ผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มตระกูลอนันตประยูร
บริษทั
ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จํากัด
นาง
จรีพร
อนันตประยูร
นาย
สมยศ
อนันตประยูร
นาย
ธนภัทร
อนันตประยูร
น.ส.
นลิน
อนันตประยูร
นาย
สาโรช
อนันตประยูร
นาย
สิทธิพล
อนันตประยูร
นาง
ชุติมา
อนันตประยูร
นาย
สมบูรณ์
อนันตประยูร
รวม
2. กลุ่มตระกูลชลคดีดํารงกุล
นาย
สมพงษ์
นาย
สมพงษ์
นาง
วารุณี
น.ส.
ขนิ ษฐา
น.ส.
นัทยา
นาย
พงษ์พฒั น์
รวม
3 น.ส.
ธนวดี
4. กลุ่มตระกูลจารุกรสกุล
นาย
วุฒิ
นาย
ธีระ
น.ส.
จารุวรรณ
น.ส.
ภัสนันท์
นาย
อนุ วฒั น์
นาง
มาลี
รวม
5. น.ส.

นลินรัตน์

จํานวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ

153,612,000
117,857,940
112,457,976
600,000
265,280
68,500
13,200
5,000
3,600
384,883,496

25.10
19.26
18.38
0.10
0.04
0.01
0.00
0.00
0.00
62.89

ชลคดีดํารงกุล
ชลคดีดํารงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส
ชลคดีดํารงกุล
ชลคดีดํารงกุล
ชลคดีดํารงกุล
ชลคดีดํารงกุล

27,158,000
24,260,000
4,140,000
431,400
416,800
399,600
56,805,800

4.44
3.96
0.68
0.07
0.07
0.07
9.28

ตังสิ
้ ทธิโชค

15,070,600

2.46

จารุกรสกุล
จารุกรสกุล
จารุกรสกุล
จารุกรสกุล
จารุกรสกุล
จารุกรสกุล

12,560,000
600,000
240,012
153,020
153,000
48,000
13,754,032

2.05
0.10
0.04
0.03
0.03
0.01
2.25

6,681,000

1.09

แซ่ อึ้ง
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ผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ

6. กลุ่มตระกูลศรีชยั วัฒน์
นาง
เฉลียว
น.ส.
กุลนาถ
นาย
ประภาส
รวม

ศรีชยั วัฒน์
ศรีชยั วัฒน์
ศรีชยั วัฒน์

6,624,000
36,000
18,000
6,678,000

1.08
0.01
0.00
1.09

7. กลุ่มตระกูลทิพานํ าชัย
นาย
สุรชัย
นาง
กุณฑิกา
นาย
สิรวิชญ์
น.ส.
สุภาภรณ์
นาย
ณฐพงศ์
รวม

ทิพานํ าชัย
ทิพานํ าชัย
ทิพานํ าชัย
ทิพานํ าชัย
ทิพานํ าชัย

5,541,000
216,000
200,480
200,000
200,000
6,357,480

0.91
0.04
0.03
0.03
0.03
1.04

8 กลุ่มตระกูลพู่พิสุทธิ ์
น.ส.
สุพิชญา
นาง
วารุณี
นาย
ชัยวัฒน์
นาง
คนึ งสุข
น.ส.
อรวรรณ
รวม

พู่พิสุทธิ ์
พู่พิสุทธิ ์
พู่พิสุทธิ ์
พู่พิสุทธิ ์
พู่พิสุทธิ ์

5,915,300
253,800
69,000
55,800
16,500
6,310,400

0.97
0.04
0.01
0.01
0.00
1.03

9 กลุ่มตระกูลไชยสนิ ท
นาย
จักรกฤษณ์ ไชยสนิ ท
นาง
ตุ้มทอง
ไชยสนิ ท
รวม

6,075,000
2,000
6,077,000

0.99
0.00
0.99

10 กลุ่มตระกูลธาราหิรญ
ั โชติ
นาง
วิวรรณ
ธาราหิรญ
ั โชติ
นาย
โยธิน
ธาราหิรญ
ั โชติ
รวม

3,366,000
2,210,000
5,576,000

0.55
0.36
0.91

508,193,808
103,805,175
611,998,983

83.04
16.96
100.00

รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
รวมทังหมด
้
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3.3 โครงสร้างการจัดการ
3.3.1

คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1
นายสมยศ อนันตประยูร
ประธานกรรมการ
2
นางจรีพร อนันตประยูร
กรรมการ
3
นายสุรเธียร จักรธรานนท์
กรรมการ
4
นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
กรรมการ
5
นายณรงค์ กริชชาญชัย
กรรมการ
6
นายสมศักดิ ์ บุญช่วยเรืองชัย
กรรมการ
7
ดร.พิชติ อัคราทิตย์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8
ดร.สมศักดิ ์ ประถมศรีเมฆ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9
ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3.3.2

คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1
นายสมยศ อนันตประยูร
ประธานกรรมการบริหาร
2
นางจรีพร อนันตประยูร
กรรมการบริหาร
3
นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
กรรมการบริหาร
4
นายณรงค์ กริชชาญชัย
กรรมการบริหาร
5
นายสมศักดิ ์ บุญช่วยเรืองชัย
กรรมการบริหาร
6
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการบริหาร
7
นายจักรภพ เนื่องจํานงค์
กรรมการบริหาร

3.3.3

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 คณะผูบ้ ริหารประกอบด้วยผูบ้ ริหารจํานวน 8 ท่าน ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อ
นายสมยศ อนันตประยูร
นางจรีพร อนันตประยูร
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
นายสมศักดิ ์ บุญช่วยเรืองชัย
นายจักรภพ เนื่องจํานงค์
นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
นายธนภัทร อนันตประยูร
นางสาวอารีย์ ตัณฑ์สทุ ธิวงศ์

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการเงินและการบัญชี
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยพัฒนาโครงการ
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการจัดการโครงการก่อสร้าง
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี
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3.4 ผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น
3.4.1

สรุปผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น

ตารางสรุปฐานะทางเงิ น

งบแสดงฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากกับสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนชัวคราว
่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี
ทีถ่ งึ กําหนดภายในหนึ่งปี
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ หน่วยลงทุน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและเงินมัดจํา
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน (สุทธิ)
สิทธิการเช่า (สุทธิ)
รายได้จากสัญญาเช่าดําเนินงานรอตัดบัญชี (สุทธิ)
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (สุทธิ)
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปีของ
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

งบการเงิ นรวม
งวด 3 เดือนสิ้ นสุด
31 มี.ค. 56 31 มี.ค. 55
2555
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
2554
ล้านบาท

2553
ล้านบาท

97.9
202.5
280.9
18.5

110.9
1.8

978.7
116.7
20.7

29.3
0.1
10.3

29.4
0.1

113.8
20.1
1,443.7
2,177.4

102.0
66.5
281.1

252.4
135.4
65.1
1,861.6
3,430.5

9.9
50.0
1,522.4
1,622.0

22.8
1.5
53.8

937.5
3,778.3
157.8
8.4
30.2
125.8
5,037.9
7,215.3

562.2
3,725.4
19.6
15.3
14.7
4,337.1
4,618.2

653.2
3,936.6
165.0
16.5
26.2
69.5
4,867.0
8,297.5

176.8
3,127.4
197.5
3.7
15.0
45.6
3,566.0
5,188.0

180.2
502.3
4.5
1.8
688.8
742.6

200.0
748.3

5.0
623.6

4.3
645.4

7.0
749.1

53.9

83.5
6.1

609.0
-

981.1
5.0

594.1
2.3

30.4
1.0

20.3
144.1

35.2
32.5

51.3
7.5

15.4
54.1
5.4

11.0
3.2
15.1

1,447.7
5.1
2,655.1

73.8
1,379.1

688.2
3.1
2,385.9

1,142.0
2.0
2,571.5

20.8
135.4
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งบการเงิ นเฉพาะ
บริ ษทั

งบการเงิ นรวม
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (สุทธิ)
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
เงินมัดจําจากสัญญาเช่าระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ อืน่
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ส่วนเกินทุนจากการลงทุนเพิม่ ในบริษทั ย่อย
ด้วยการแลกหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

งวด 3 เดือนสิ้ นสุด
31 มี.ค. 56
31 มี.ค. 55
ล้านบาท
ล้านบาท

2555
ล้านบาท

2554
ล้านบาท

2553
ล้านบาท

1,369.5

1,771.1

2,603.6

1,336.2

279.3

25.2
3.1
165.1
1.6
12.0
1,576.4
4,231.5

244.1
2,015.3
3,394.3

1.8
252.3
12.0
2,869.6
5,255.5

3.9
232.2
4.7
1,576.9
4,148.4

1.7
72.2
353.2
488.6

510.0

380.6

510.0

380.6

170.0

172.9
1,548.7
120.0

172.9
26.8

172.9
1,548.7
117.8

172.9
6.8

-

6.4
625.7
-

643.7
-

692.6
-

479.3
-

73.8
10.2

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น

2,983.8

1,223.9

3,042.0

1,039.6

254.0

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

7,215.3

4,618.2

8,297.5

5,188.0

742.6

ตารางสรุปผลการดําเนิ นงาน
(หน่ วย: ล้านบาท)
งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ
รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
กําไรขัน้ ต้น
กําไรจากการขายสินทรัพย์
กําไรจากการซือ้ กิจการ
รายได้อ่นื
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กําไรจากการดําเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ

งบการเงิ นรวม
งวด 3 เดือนสิ้ นสุด
31 มี.ค. 56
31 มี.ค. 55
2555
96.4
85.3
359.9
2,046.5
1,808.9
1,808.9
(39.8)
(24.5)
(126.0)
(1,922.7)
(1,617.1)
(1,617.1)
180.4
252.6
425.7
21.6
5.8
44.7
(20.5)
(19.7)
(68.1)
181.5
238.7
402.3
(36.9)
(35.6)
(149.3)
144.6
203.0
253.0
(22.6)
(36.9)
(39.7)
121.9
166.2
213.3

งบการเงิ นเฉพาะบริษทั
2554
220.9
(43.3)
177.7
350.1
19.3
(31.0)
515.9
(85.7)
430.3
(2.5)
427.7

2553
43.1
(21.4)
21.7
126.4
0.3
(18.2)
130.2
(18.0)
112.1
(34.4)
77.7
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งบกระแสเงิ นสด
(หน่ วย: ล้านบาท)
งบกระแสเงิ นสด
กระแสเงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)
กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)
กิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เพิ่ มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ สิ้ นงวด

งบการเงิ นรวม
งวด 3 เดือนสิ้ นสุด
31 มี.ค. 56
31 มี.ค. 55
2555
(36.6)
(164.0)
(129.0)

งบการเงิ นเฉพาะบริษทั
2554
85.5

2553
54.8

463.3

832.2

(1,839.0)

(1,638.9)

(76.1)

(1,307.6)

(586.8)

2,917.4

1,550.9

50.5

(880.8)
978.7
97.9

81.4
29.3
110.7

949.4
29.3
978.7

(2.5)
31.8
29.3

29.3
0.2
29.4

อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ
(หน่ วย: ล้านบาท)
อัตราส่วนทางการเงินที่สาํ คัญ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรเบือ้ งต้น
อัตรากําไรก่อนดอกเบีย้ และภาษี
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้า (วัน)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า)

3.4.2

งบการเงิ นรวม
งวด 3 เดือนสิ้ นสุด
31 มี.ค. 56
31 มี.ค. 55
2555

งบการเงิ นเฉพาะบริษทั
2554

2553

8.4%
8.5%
5.6%
5.7%

13.3%
12.6%
8.8%
45.2%

19.6%
18.6%
9.6%
10.5%

80.4%
75.1%
32.3%
12.0%

11.2%
76.8%
5.9%
37.0%

0.8
1
1,693
(1,692)

0.2
0
2,293
(2,293)

1.4
4
800
(796)

0.6
4
2,561
(2,557)

0.4
1
330
(329)

1.4
0.6
0.6

2.8
1.9
(2.6)

1.7
1.4
0.6

4.0
2.9
2.6

1.9
1.3
5.9

การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น
ผลการดําเนิ นงาน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สําหรับรอบปี บญ
ั ชี 2553 และงบการเงินรวมสําหรับรอบปี บญ
ั ชี
2554 และ 2555 บริษทั มีรายได้จากการดําเนินงานตามปกติจาํ นวน 169.8 ล้านบาท 240.2 ล้านบาท
และ 2,213.5 ล้านบาท ตามลําดับ รายได้จากการดําเนินงานตามปกติ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รายได้เงินปนั และค่าบริหารจัดการ และ
รายได้อ่นื
ในปี 2553 บริษทั มีกาํ ไรจากการขายทรัพย์สนิ จํานวน 2 โครงการให้กบั กองทุนรวมฯ คือ โครงการศูนย์
กระจายสินค้าที่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุร ี ที่บริษทั คาโอ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูเ้ ช่า และ
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โครงการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ที่บริษทั ไพรมัส
อินเตอร์เนชันแนล
่
กรุงเทพฯ จํากัด เป็ นผูเ้ ช่า ทําให้บริษทั มีรายได้เพิม่ เติมอย่างมีนัยสําคัญจากกําไร
จากการขายสินทรัพย์จาํ นวน 126.4 ล้านบาท
รายได้รวมในปี 2554 เท่ากับ 590.3 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติ 240.2
ล้านบาท และกําไรจากการซือ้ กิจการจํานวน 350.1 ล้านบาท
บริษทั มีรายได้จากการดําเนินงานปกติในปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 จํานวน 1,973.3 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 821.5 (ไม่รวมกําไรจากการซื้อกิจการ ซึง่ เป็ นผลจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของ
บริษทั ย่อย) สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิม่ ขึน้ จํานวน 139.0 ล้านบาท เนื่องจาก
การที่บริษทั สร้างคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานเพื่อให้เช่าและบริการเสร็จเพิม่ ขึน้ จํานวน
167,496 ตารางเมตร และมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนรวมฯ เพิม่ ขึน้ 1,808.9 ล้าน
บาท เมื่อต้นปี 2555 รายได้เงินปนั ผลและค่าบริหารจัดการเพิม่ ขึน้ จํานวน 25.6 ล้านบาท เนื่องจากใน
ระหว่างปี 2555 บริษทั ได้ลงทุนในกองทุนรวมฯ เพิม่ ขึน้ จํานวน 356.4 ล้านบาท ซึง่ ทําให้รายได้เงินปนั
ผลเพิม่ ขึน้ 21.7 ล้านบาท และรายได้ค่าบริหารจัดการเพิม่ ขึน้ 3.9 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการ
เติบโตของขนาดกองทุนรวมฯ
บริษทั มีรายได้จากการดําเนินงานปกติในไตรมาส 1 ปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 1 ปี 2555 จํานวน
264.5 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิม่ ขึน้ จํานวน 11.1 ล้านบาท เนื่องจาก
การเพิม่ พืน้ ทีใ่ ห้เช่าจาก 114,791 ตารางเมตร ณ สิน้ ไตรมาส 1 ปี 2555 เป็ น 209,689 ตารางเมตร ณ
สิน้ ไตรมาส 1 ปี 2556 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ จํานวน 237.6 ล้านบาท และรายได้
หลักรายการอื่นซึง่ ประกอบไปด้วยเงินปนั ผลจากการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนและค่าบริหารทรัพย์สนิ
จากกองทุนเพิม่ ขึ้นจํานวน 15.8 ล้านบาท เนื่องจากการเพิม่ ทุนครัง้ ที่หนึ่งของกองทุนในเดือน
กุมภาพันธ์ 2555 ทําให้กองทุนมีทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ เป็ นจํานวน 3,110.0 ล้านบาท
ต้นทุนค่าเช่าและบริการของบริษทั ประกอบด้วยค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่ าย ค่าเช่าทีด่ นิ ค่าภาษี
โรงเรือนและภาษีป้าย ค่าใช้จา่ ยตามสัญญาเช่าปรับตามวิธเี ส้นตรง และค่าเบีย้ ประกันภัย ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั สําหรับรอบปี บญ
ั ชี 2553 และงบการเงินรวมสําหรับรอบปี บญ
ั ชี 2554 และ
2555 บริษทั มีตน้ ทุนจากการเช่าและบริการ จํานวน 21.4 ล้านบาท 43.3 ล้านบาท และ 126.0 ล้าน
บาท ตามลําดับ บริษทั มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากรายได้ค่าเช่าและบริการปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555
เท่ากับ ร้อยละ 50.3 ร้อยละ 80.4 และ ร้อยละ 65.0 ตามลําดับ
ในปี 2553 ต้นทุนหลักของบริษทั ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคา จํานวน 19.5 ล้านบาท และค่าภาษี
โรงเรือน จํานวน 1.4 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 91.3 และร้อยละ 6.5 ของต้นทุนจากการเช่าและ
บริการรวม ตามลําดับ
ในปี 2554 ต้นทุนหลักของบริษทั ประกอบด้วยค่าเสือ่ มราคาและสิทธิการเช่าตัดจ่าย รวมจํานวน 23.5
ล้านบาท ค่าเช่าที่ดนิ จํานวน 9.4 ล้านบาท ค่าภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย จํานวน 4.0 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าปรับตามวิธเี ส้นตรง จํานวน 4.1 ล้านบาท และค่าเบีย้ ประกันภัย จํานวน 2.0
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ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 54.2 ร้อยละ 21.7 ร้อยละ 9.3 ร้อยละ 9.4 และร้อยละ 4.6 ของต้นทุน
จากการเช่าและบริการรวม ตามลําดับ
ในปี 2555 บริษทั มีต้นทุนจากการเช่าและบริการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานเพิม่ ขึ้น
82.7 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 191.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 เนื่องจากค่าเสือ่ มราคาและค่า
เช่าที่ดินของโครงการที่สร้างเสร็จและส่งมอบในระหว่างปี ให้กบั ลูกค้าเพิม่ ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการ
เติบโตของพืน้ ทีเ่ ช่าและรายได้คา่ เช่าและค่าบริการของบริษทั
บริษทั มีตน้ ทุนค่าเช่าและบริการ ณ ไตรมาส 1 ปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 เท่ากับ 24.5 ล้านบาท
และ 39.8 ล้านบาท ตามลําดับ และบริษทั มีอตั รากําไรขัน้ ต้นของค่าเช่าและบริการ เท่ากับร้อยละ 71.3
และร้อยละ 58.7 ตามลําดับ ซึง่ มีจํานวนลดลง เนื่องจากบริษทั ไม่สามารถรับรูร้ ายได้ค่าเช่าและบริการ
ทีไ่ ด้รบั จากทรัพย์สนิ ทีข่ ายเข้ากองทุนตัง้ แต่วนั ที่ 10 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป และทรัพย์สนิ ดังกล่าว
เป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ อี ตั รากําไรขัน้ ต้นสูง เนื่องจากไม่ตอ้ งบันทึกค่าเสือ่ มราคาของทรัพย์สนิ นัน้
ในปี 2555 บริษทั มีตน้ ทุนการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับ 1,671.1 ล้านบาท โดยต้นทุน
การขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษทั ประกอบด้วย มูลค่าตามบัญชีคงเหลือของอาคาร
คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและโรงงาน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการโอน
สินทรัพย์ บริษทั มีอตั รากําไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี 2555 เท่ากับร้อย
ละ 10.6 เนื่องจากการขายอาคารคลังสินค้าและโรงงานประกอบด้วยอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจาย
สินค้า และโรงงาน ที่สร้างบนทีด่ นิ ซึ่งเป็ นสิทธิการเช่าที่ดนิ (อายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือประมาณ 25 ปี )
จํานวน 2 โครงการ และสร้างบนทีด่ นิ ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั จํานวน 2 โครงการ
บริษทั มีตน้ ทุนการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ ไตรมาส 1 ปี 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2556
เท่ากับ 1,617.1 ล้านบาท และ 1,922.7 ล้านบาท ตามลําดับ และบริษทั มีอตั รากําไรขัน้ ต้นของค่าเช่า
และบริการ เท่ากับร้อยละ 10.6 และร้อยละ 6.0 ตามลําดับ กําไรขัน้ ต้นจากการขายทรัพย์สนิ ลดลงจาก
191.8 ล้านบาท ณ ไตรมาส 1 ปี 2555 เป็ น 123.8 ล้านบาท ณ ไตรมาส 1 ปี 2556 เนื่องจากต้นทุน
ของทรัพย์สนิ ทีข่ ายในไตรมาส 1 ปี 2556 ทีเ่ พิม่ ขึน้ อันเป็ นผลจากการตีราคายุตธิ รรมของโครงการ
Healthcare ในปี 2554 อันเนื่องจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษทั ก่อนการเสนอขายหุน้ ต่อ
ประชาชน โดยราคายุตธิ รรมดังกล่าวมี จํานวน 1,618.0 ล้านบาท ในขณะที่ตน้ ทุนเดิมของโครงการ
Healthcare มีจาํ นวน 964.4 ล้านบาท
บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทีป่ รากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สําหรับรอบบัญชี 2553
และงบการเงินรวมสําหรับรอบปี บญ
ั ชี 2554 และ 2555 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 18.2 ล้านบาท
31.0 ล้านบาท และ 68.1 ล้านบาท ตามลําดับ
ในปี 2553 บริษทั มีค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานและผูบ้ ริหารจํานวน 3.5 ล้านบาท
จากการทีบ่ ริษทั มีการขยายงาน และจ้างพนักงานเพิม่ ขึน้ ค่าธรรมเนียมธนาคารในการชําระคืนหนี้ก่อน
กําหนดที่เกิดขึน้ จากการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมฯ จํานวน 5.7 ล้านบาท ค่านายหน้าในการ
แนะนําลูกค้าจํานวน 3.6 ล้านบาท และค่าบริการจ่ายผูส้ อบบัญชีจาํ นวน 2.1 ล้านบาท
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ในปี 2554 บริษทั มีค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผูบ้ ริหารและค่าเบี้ยประชุม
จํานวน 13.7 ล้านบาท ค่าเสือ่ มราคาและการซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารสํานักงาน เครื่องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 3.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายสํานักงานจํานวน 4.2 ล้าน
บาท ค่าทีป่ รึกษากฏหมายจํานวน 1.8 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีจาํ นวน 0.8 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษทั สําหรับปี 2555 เพิม่ ขึน้ 37.1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
119.7 จากปี 2554 ซึ่งเป็ นผลมาจากการเพิม่ จํานวนพนักงาน การขยายพื้นที่เช่าสํานักงาน ค่าที่
ปรึกษา ค่าบริการจ่ายตรวจสอบบัญชี และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของ
กิจการ และการปรับเพิม่ ผลตอบแทนผู้บริหารให้อยู่ในเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเดียวกันกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม
บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ณ ไตรมาส 1 ปี 2555 และ 2556 เท่ากับจํานวน 19.7 ล้านบาท และ
20.5 ล้านบาท ตามลําดับ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.1
กําไรสุทธิสาํ หรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ในงบการเงินสําหรับรอบปี บญ
ั ชี 2553 และงบ
การเงินรวม สําหรับรอบปี บญ
ั ชี 2554 และ 2555 เท่ากับ 77.7 ล้านบาท 427.7 ล้านบาท และ 213.3
ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราส่วนกําไรสุทธิรอ้ ยละ 45.8 ร้อยละ 32.3 และร้อยละ 9.6 ตามลําดับ
ในปี 2555 บริษทั มีกําไรสุทธิลดลงเท่ากับ 214.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.1 จากปี 2554 เกิดจาก
ต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ 63.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ 37.1 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้เพิม่ ขึน้ 37.2 ล้านบาท
ตามงบการเงินรวมของบริษทั กําไรสุทธิในไตรมาส 1 ของปี 2556 เมื่อเทียบกับงวดเวลาเดียวกันของ
ปี ท่แี ล้ว ลดลงร้อยละ 26.6 สาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษทั ทําให้ในเวลาที่
บริษทั จําหน่ ายทรัพย์สนิ ให้แก่กองทุนนัน้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย (ส่วนทีเ่ ป็ นโครงการ
Healthcare) ตามงบการเงินรวมบริษทั มีมูลค่า 1,618.0 ล้านบาท และด้วยเหตุท่รี าคาขายเท่ากับ
1,591.9 ล้านบาท งบการเงินรวมของบริษทั จึงไม่มกี ําไรจากการขายทรัพย์สนิ ส่วนที่เป็ นโครงการ
Healthcare
การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น
สินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2553 – 2555 เท่ากับ 742.6 ล้านบาท 5,188.0 ล้านบาท 8,297.5 ล้านบาท
และ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 และ 2556 เท่ากับ 4,618.2 ล้านบาท และ 7,215.3 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ) ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนต่ อ
สินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 67.6 ร้อยละ 60.3 ร้อยละ 47.4 ร้อยละ 80.7 และร้อยละ 52.4 สําหรับปี
2553 2554 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ
ณ สิน้ ปี 2555 สินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ 3,109.5 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 60.0 โดยสาเหตุหลักมาจาก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ 949.4 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน
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เพิม่ ขึน้ 252.4 ล้านบาท เพื่อใช้สทิ ธิ ์จองซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนรวม WHAPF ทัง้ จํานวน เงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิม่ ขึน้ 125.5 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั มีโครงการก่อสร้างเพิม่ ขึน้ ในระหว่างปี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขายเพิม่ ขึน้ 339.2 ล้านบาท ซึง่ เป็ นโครงการทีบ่ ริษทั ดําเนินการขาย
เข้ากองทุน WHAPF เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิม่ ขึน้ 476.4 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ได้จอง
ซือ้ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฯ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิม่ ขึน้ 809.2 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษทั ได้ดําเนินการสร้างอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน เพิม่ ส่งมอบให้ลูกค้าที่ม ี
ความต้องการพืน้ ทีเ่ ช่าจํานวนมาก
เมื่อเปรียบเทียบสินทรัพย์รวมของบริษทั ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 และ 2556 นัน้ มีการเพิม่ ขึน้
เท่ากับ 2,597.1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 56.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินฝากกับสถาบันการเงิน
ทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกันเพิม่ ขึน้ 202.5 ล้านบาท เงินลงทุนชัวคราวเพิ
่
ม่ ขึน้ 280.9 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขายเพิม่ ขึน้ 1,443.7 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษทั มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะจําหน่ าย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแก่กองทุนรวมฯ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่ขายเพิม่ ขึน้ 375.3 ล้านบาท
และบริษทั ได้นําสิทธิการเช่าไปจดจํานองเพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ระยะยาว
จํานวน 157.8 ล้านบาท
หนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2553 – 2555 เท่ากับ 488.6 ล้านบาท 4,148.4 ล้านบาท 5,255.5 ล้านบาท และ
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 และ 2556 เท่ากับ 3,394.3 ล้านบาท และ 4,231.5 ล้านบาท ตามลําดับ
โดยคิดเป็ นสัดส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 65.8 ร้อยละ 80.0 ร้อยละ 63.3 ร้อยละ
73.5 ร้อยละ 58.6 สําหรับปี 2553 2554 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ
หนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2555 เพิม่ ขึน้ จํานวน 1,107.1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.0 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากเงินกูย้ มื เพิม่ ขึน้ จํานวน 1,260.4 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการและซื้อทีด่ นิ เพื่อใช้ใน
การขยายโครงการของบริษทั ซึ่งจะสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เงินมัดจําจาก
สัญญาเช่าระยะยาวลดลงจํานวน 109.6 ล้านบาท เนื่องจากเมือ่ บริษทั ขายทรัพย์สนิ โครงการแก่กองทุน
รวมฯ บริษทั จะโอนเงินมัดจําของโครงการนัน้ ให้แก่กองทุนรวมฯ ด้วย
เมื่อเปรียบเทียบหนี้สนิ รวมของบริษทั ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 และ 2556 นัน้ มีการเพิม่ ขึน้ เท่ากับ
837.2 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิม่ ขึน้
195.0 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 124.7 ล้านบาท ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ 111.6
ล้านบาท หนี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายเพิม่ ขึน้ 1,447.7 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2553 – 2555 เท่ากับ 254.0 ล้านบาท 1,039.6 ล้านบาท 3,042.0 ล้านบาท
และ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 และ 2556 เท่ากับ 1,223.9 ล้านบาท และ 2,983.8 ล้านบาท ณ สิน้ ปี
2555 กลุ่มบริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวมจํานวนเพิม่ ขึน้ จากปี 2554 จํานวน 2,002.4 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 193.0 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 129.4 ล้านบาท เพื่อรองรับการ
เสนอขายหุน้ ครัง้ แรกของบริษทั และส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญจํานวน 1,548.7 ล้านบาท กําไรสุทธิของ
บริษทั ประจําปี 2555 จํานวน 213.3 ล้านบาท และการปรับเพิม่ มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
เพิม่ ขึน้ ในระหว่างปี จาํ นวน 111.0 ล้านบาท
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เมื่อเปรียบเทียบส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 และ 2556 นัน้ มีการเพิม่ ขึน้
เท่ากับ 1,759.9 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 143.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากทุนเรือนหุน้ เพิม่ ขึน้ 129.4
ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญเพิม่ ขึน้ 1,548.7 ล้านบาท และกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขายเพิม่ ขึน้ 120.0 ล้านบาท
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องของปี 2553 - 2555 และ ณ ไตรมาส 1 ปี 2556 อยูท่ ่ี 0.4 เท่า 0.6 เท่า 1.4 เท่า
และ 0.8 เท่า ตามลําดับ ซึ่งเป็ นระดับทีค่ ่อนข้างคงทีแ่ ละสะท้อนสภาพคล่องทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ดี วงจรเงิน
สดในช่วงเวลาดังกล่าวอยูท่ ่ี (392) วัน (2,557) วัน (796) วัน และ (1,692) วัน ตามลําดับ
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ของปี 2553 - 2555 และ ณ ไตรมาส 1 ปี 2556 อยูท่ ่ี 1.9 เท่า 4.0 เท่า
1.7 เท่า และ 1.4 เท่า ตามลําดับ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ อยูใ่ นระดับค่อนข้างคงทีแ่ ละยังถือว่า
อยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ในช่วงเวลาดังกล่าวอยูท่ ่ี 1.3 เท่า 2.9
เท่า 1.4 เท่า และ 0.6 เท่า ตามลําดับ และอัตราความสามารถชําระดอกเบีย้ ในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ท่ี
5.9 เท่า (2.6) เท่า 0.6 เท่า และ 0.6 เท่า ตามลําดับ
3.5 ภาวะอุตสาหกรรม
สภาวะการแข่งขัน
ปจั จุบนั มีผพู้ ฒ
ั นาโครงการอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานให้เช่าคุณภาพสูงทีต่ งั ้ อยูใ่ นทําเลที่
เป็ นจุดยุทธศาสตร์ดา้ นโลจิสติกส์เช่นเดียวกับกลุ่มบริษทั ยังมีอยูน่ ้อยราย กลุ่มบริษทั มีค่แู ข่งรายใหญ่ทท่ี าํ การ
พัฒนาทีด่ นิ และสร้างอาคารคลังสินค้าและโรงงานเพือ่ ขายหรือให้เช่าดังนี้
1) การแข่งขันโดยตรงจากผูพ้ ฒ
ั นาโครงการฯ เพื่อขายและให้เช่าอื่นๆ
คูแ่ ข่งรายใหญ่ของกลุม่ บริษทั ได้แก่ บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริษทั
ย่อย (กลุ่ ม ไทคอน) โดยกลุ่ ม ไทคอนได้ม ีก ารพัฒ นาอาคารคลัง สิน ค้า และโรงงานให้เ ช่า ทัง้ สร้า งแบบ
สําเร็จรูป (General Warehouse) และ แบบตามทีล่ ูกค้าต้องการ (Built-to-Suit) เช่นเดียวกับกลุ่มบริษทั
อย่างไรก็ตาม คลังสินค้าและโรงงานให้เช่าส่วนใหญ่ของกลุ่มไทคอนจะเป็ นอาคารแบบมาตรฐานทีม่ ขี นาด
ตัง้ แต่ 1,000 ถึง 6,000 ตารางเมตร ในขณะที่พ้นื ที่เช่าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั จะเป็ นโครงการที่
พัฒนาขึน้ ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะเป็ นโครงการที่มขี นาดพืน้ ที่ใหญ่กว่า 10,000 ตารางเมตร
นอกจากนัน้ ลูกค้าหลักของกลุ่มไทคอนเป็ นบริษทั ญี่ปุ่นซึ่งเช่าโรงงานสําเร็จรูปและคลังสินค้า โดยในปี
2554 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 61.1 และ 39.1 ของผูเ้ ช่าทัง้ หมด (ทีม่ า: แบบ 56-1 ประจําปี 2554 บริษทั ไท
คอน อิน ดัสเทรียล คอนเน็ คชัน่ จํากัด (มหาชน)) รวมถึงกลุ่ม ลูกค้าส่วนใหญ่ จะเป็ นผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ ซึ่งแตกต่างกับกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษทั ที่
เป็ นผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ทอ่ี ยูใ่ นกลุม่ สินค้าอุปโภคและบริโภค
นอกจากนัน้ คู่แข่งของกลุ่มบริษทั ทีท่ าํ การพัฒนาทีด่ นิ และสร้างอาคารคลังสินค้าและโรงงานเพื่อขาย/ ให้
เช่ายังรวมถึงบริษทั ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด และบริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน) อย่างไรก็ดี คู่แข่งทัง้ สองรายไม่จดั ว่าเป็ นคู่แข่งขันโดยตรงของกลุ่มบริษทั เนื่องจากมุง่ เน้นทีก่ าร
หน้าที่ 26

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

สร้างอาคารคลังสินค้าและโรงงานสําเร็จรูปขนาดเล็กเพื่อขายหรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบการรายย่อยเพียง
เท่านัน้
2) การแข่งขันจากผูพ้ ฒ
ั นานิ คมอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ คู่ แ ข่ ง ขัน ของกลุ่ ม บริษัท ยัง รวมถึง ผู้ป ระกอบการที่เ ริ่ม ธุ ร กิจ จากการเป็ น ผู้พ ัฒ นานิ ค ม
อุตสาหกรรมและต่อมาได้มกี ารพัฒนาอาคารคลังสินค้าและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของตนเอง เพื่อ
เป็ นการต่อยอดสินค้าและการให้บริการ อาทิเช่น บริษทั เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จํากัด (มหาชน) และ บริษทั
อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จํากัด เป็ นต้น ที่ได้มกี ารพัฒนาโรงงานสําเร็จรูปเพื่อขายและให้เช่าสําหรับผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่ ผูป้ ระกอบการนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้จะมีขอ้ จํากัดในแง่ของ
การพัฒนาโครงการในเฉพาะพื้นที่นิคมอุ ตสาหกรรมที่ตนเองเป็ นเจ้าของหรือให้บริการ ในขณะที่กลุ่ม
บริษทั สามารถทีจ่ ะเลือกเข้าไปพัฒนาโครงการในทําเลทีต่ งั ้ ทีก่ ลุ่มบริษทั และผูเ้ ช่าเห็นร่วมกันว่าเหมาะสม
ได้อย่างไม่มขี อ้ จํากัด หรือในกรณีท่กี ลุ่มบริษัท ต้องการขยายพื้นที่ไปในที่ดินอุตสาหกรรมต่างๆ กลุ่ม
บริษทั ก็สามารถดําเนินการติดต่อผูพ้ ฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรมได้โดยตรง ทําให้ทต่ี งั ้ ของโครงการต่างๆ ของ
กลุ่มบริษทั มีความหลากหลาย ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้อย่างทัวถึ
่ ง ซึ่งถือเป็ นข้อ
ได้เปรียบทีท่ าํ ให้กลุม่ บริษทั มีความยืดหยุน่ มากกว่าคูแ่ ข่งขันทีเ่ ป็ นผูพ้ ฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรม
3) การแข่งขันจากผูพ้ ฒ
ั นาคลังสิ นค้าเพื่อขายและให้เช่ารายย่อยอื่นๆ
ในปจั จุบนั มีผูพ้ ฒ
ั นาคลังสินค้าเพื่อขายและให้เช่ากระจายตามจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ทส่ี าํ คัญต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ช่าส่วนใหญ่จะเป็ นผูป้ ระกอบการหรือผูผ้ ลิตรายย่อย ขนาดกลางและขนาดเล็กทีม่ คี วาม
ต้องการเช่าคลังสินค้าสําเร็จรูปขนาดกลางด้วยต้นทุนค่าเช่าทีไ่ ม่สงู นัก ดังนัน้ ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ราย
ย่อยเหล่านี้จงึ ไม่ได้เป็ นคูแ่ ข่งขันโดยตรงของกลุม่ บริษทั
3.6 ความเสี่ยง
ความเสีย่ งจากการแข่งขันของผูป้ ระกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการอื่น
ในปจั จุบนั ผูป้ ระกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการอื่นได้มกี ารสร้างโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า
เช่นเดียวกับกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่จะจําหน่ ายและให้เช่าโรงงานและ
คลังสินค้าสร้างแบบสําเร็จรูป (General Warehouse) และผูป้ ระกอบการที่อยู่ในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมโดย
ส่วนใหญ่จะจํากัดการให้บริการอยูใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรมของผูพ้ ฒ
ั นาเอง ในขณะทีก่ ลุ่มบริษทั มุง่ เน้นพัฒนา
โครงการทีม่ คี ุณภาพสูงทีอ่ อกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Built-to-Suit) และสร้าง
ขึน้ ตามความต้องการของลูกค้า กลุ่มบริษทั ยังมีการใช้ประโยชน์ จากความชํานาญในการออกแบบโครงการ
แบบ Built-to-Suit มาใช้ในการพัฒนาโครงการในรูปแบบทีเ่ รียกว่า Warehouse Farm เพื่อให้บริการทัง้ ใน
รูปแบบ Built-to-Suit เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าหลักบางกลุ่มทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ และแบบ General
Warehouse เพื่อรองรับฐานลูกค้ากลุ่มใหม่และเพื่อการดําเนินธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้
ทันท่วงที โดยยังคงนโยบายการจัดหาทําเลที่ตงั ้ ที่เป็ นจุดยุทธศาสตร์การขนส่งและกระจายสินค้าที่สาํ คัญและ
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า จึงเห็นได้ว่ากลุ่มบริษทั มีการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่
ค่อนข้างแตกต่างไปจากคูแ่ ข่งในตลาด
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ความเสีย่ งจากการไม่มผี เู้ ช่าโครงการฯ ทีอ่ ยูใ่ นแผนการก่อสร้าง และการทีผ่ เู้ ช่าหลักตัดสินใจไม่ต่ออายุสญ
ั ญา
เช่า
การให้เช่าพืน้ ทีข่ องกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่จะเป็ นการให้เช่าทัง้ แบบ Built-to-Suit และ แบบโครงการสร้างแบบ
สําเร็จรูป (General Warehouse) กรณีการให้เช่าพืน้ ที่ แบบ Built-to-Suit หากผูเ้ ช่ายกเลิกสัญญาเช่าอาคาร
คลังสินค้าหรือไม่ต่อสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า Built-to-Suit กลุ่มบริษทั จะมีความเสีย่ งในการหาผูเ้ ช่ารายใหม่
มาทดแทนผูเ้ ช่ารายเดิม เนื่องจากอาคารคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit เป็ นการออกแบบทีเ่ ฉพาะเจาะจงกับ
ความต้องการและการใช้งานของลูกค้านัน้ ๆ จึงอาจต้องทําให้การปรับเปลีย่ นหรือดัดแปลงอาคารคลังสินค้าให้
เหมาะกับความต้องการของผูเ้ ช่ารายใหม่ ทัง้ นี้ บริษทั ได้คาํ นึงถึงการออกแบบโครงสร้างอาคารคลังสินค้าและ
ศูนย์กระจายสินค้าให้สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของผูเ้ ช่ารายใหม่ได้ นอกจากนี้กลุ่มบริษทั
และผูเ้ ช่าได้มกี ารตกลงทําสัญญาก่อนการก่อสร้าง ความเสีย่ งของกลุ่มบริษทั จากการทีไ่ ม่มผี เู้ ช่าจึงอยูใ่ นระดับ
ตํ่า และโครงการในลักษณะนี้ ผูเ้ ช่าส่วนใหญ่มแี นวโน้มทีจ่ ะต่อสัญญาเช่าเนื่องด้วยโครงการดังกล่าวมีจุดเริม่ ต้น
จากการจัดหาทําเลทีต่ งั ้ ร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษทั และผูเ้ ช่า นอกจากนี้ รวมถึงกลุ่มบริษทั ได้ให้ความสําคัญใน
การออกแบบ การก่อสร้างและการให้บริการ เพื่อยังประโยชน์ สูงสุดให้กบั ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจและ
ความเชื่อมันในกลุ
่
ม่ บริษทั ประกอบกับค่าใช้จา่ ยในการย้ายสถานทีเ่ พือ่ ประกอบการใหม่คอ่ นข้างสูง ความเสีย่ ง
ของกลุม่ บริษทั จากการทีผ่ เู้ ช่าหลักตัดสินใจไม่ต่ออายุสญ
ั ญาจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
สําหรับพืน้ ทีใ่ นโครงการสร้างแบบสําเร็จรูป (General Warehouse) ซึง่ มีผเู้ ช่าระยะสัน้ มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ
40 – 50 ของผูเ้ ช่าอาคารคลังสินค้าทัง้ หมด บริษทั อาจมีความเสีย่ งจากการไม่มผี เู้ ช่า เนื่องจากเป็ นโครงการ
ประเภททีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ก่อนจะมีสญ
ั ญาเช่าเพือ่ ให้ผเู้ ช่าเช่า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั มีระยะเวลาในการวางแผนหา
ผูเ้ ช่ารายใหม่พอสมควร ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขในสัญญาเช่าทีร่ ะบุให้ผเู้ ช่าต้องแจ้งล่วงหน้าประมาณ 3 – 12
เดือน หากไม่ประสงค์จะต่ออายุการเช่า นอกจากนี้ยงั ได้มงุ่ เน้นพัฒนาโดยให้ความสําคัญในด้านทําเลทีต่ งั ้ การ
ออกแบบ และคุ ณภาพในด้า นโครงสร้า งของโครงการฯ และยังคงรัก ษาความเป็ น มาตรฐานระดับสูง ของ
โครงการซึ่งได้รบั ผลตอบรับจากผูท้ ่สี นใจเช่าเป็ นอย่างดี ในส่วนของความเสีย่ งในด้านผูเ้ ช่าไม่ต่อสัญญาเช่า
สําหรับโครงการสร้างแบบสําเร็จรูป (General Warehouse) มีค่อนข้างตํ่า เนื่องจาก คุณภาพของโครงการฯ
ของกลุ่มบริษทั ที่ตอบสนองความต้องการและเป็ นที่ยอมรับจากกลุ่มลูกค้า ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการย้าย
สถานทีท่ ค่ี อ่ นข้างสูง
ความเสีย่ งจากการทีเ่ รียกเก็บเงินตามสัญญาเช่าไม่ได้
ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มบริษัท ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามสัญญาเช่า อาจเกิดขึ้นในกรณี ท่ลี ูกค้าได้ร บั
ผลกระทบในเชิงลบจากสภาวะเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมหรือจากการดําเนินธุรกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สถานะทางการเงินของกลุ่มลูกค้าจนอาจส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญา กลุ่มบริษทั อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากรายได้ค่าเช่าทีล่ ดลง หรือมีสภาพคล่องทางการเงินทีล่ ดลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริษทั คาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะมีไม่มากนัก เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษทั เป็ นบริษทั ชัน้ นํ า
มีความน่ าเชื่อถือ และมีความมันคงทางการเงิ
่
นในระดับสูง รวมถึงกลุ่มบริษทั ได้กําหนดให้ผู้เช่าต้องวางเงิน
ประกัน ค่า เช่ า และบริก ารเป็ น เงิน สด และ/หรือ หนัง สือ คํ้า ประกัน จากธนาคาร ซึ่ง เงื่อ นไขของสัญ ญาเช่ า
โครงการ Built-to-Suit ส่วนใหญ่ยงั ได้กําหนดไว้ว่า หากผูเ้ ช่ายกเลิกสัญญาเช่าก่อนสิน้ สุดระยะเวลาการเช่าที่
กําหนดไว้ ผู้เช่าจะต้องชําระค่าทดแทนเท่ากับค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ทงั ้ หมดให้แก่กลุ่ม
บริษทั
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ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง (Contractor) น้อยราย
บริษัทผู้ร้บเหมาก่อสร้างที่กลุ่มบริษทั ตัดสินใจว่าจ้างในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคือบริษทั บี.เอส.วาย. คอน
สตรัคชัน่ จํากัด ให้เป็ นผูร้ บั เหมาก่อสร้างเกือบทุกโครงการ ดังนัน้ จึงอาจมีความเสีย่ งจากการทีก่ ลุม่ บริษทั มีการ
พึง่ พิงความสามารถของบริษทั บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชัน่ จํากัดในการพัฒนาโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษทั
อย่างไรก็ตาม การว่าจ้างผูร้ บั เหมาของกลุ่มบริษทั ไม่ได้เป็ นลักษณะผูกมัดกับบริษทั รับเหมาก่อสร้างรายใดราย
หนึ่ง ดังนัน้ กลุ่มบริษทั สามารถว่าจ้างผูร้ บั เหมารายใดก็ได้ไม่จําเป็ นต้องเป็ นบริษทั บี.เอส.วาย คอนสตรัคชัน่
จํากัด กลุ่มบริษทั จึงสามารถทีจ่ ะร่วมงานกับบริษทั ผูร้ บั เหมารายอื่นโดยสามารถนํ าองค์ความรูท้ พ่ี ฒ
ั นาร่วมกัน
ไปใช้เพือ่ พัฒนาโครงการฯ ภายใต้มาตรฐานทีก่ ลุ่มบริษทั ได้กําหนดไว้เพื่อประโยชน์สงู สุดของกลุ่มบริษทั และผู้
เช่าโดยไม่ขดั กับข้อตกลงทางธุรกิจ
ความเสีย่ งจากนโยบายการจัดซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ นํามาพัฒนาโครงการในอนาคต
กลุ่ม บริษัทมีน โยบายในการจัด ซื้อ ที่ดิน โดยมุ่ง เน้ น ที่จ ะจัด หาที่ดิน ที่ม ีศกั ยภาพและสามารถนํ า มาพัฒ นา
โครงการได้ทนั ที หรือในอนาคตอันใกล้ ดังนัน้ กลุ่มบริษทั จึงไม่มนี โยบายในการซือ้ ทีด่ นิ สะสม (Land Bank) ไว้
เป็ นจํานวนมากๆ โดยที่ยงั ไม่มแี ผนการพัฒนารองรับหรือยังไม่มคี วามชัดเจนว่าจะมีผู้จะมาเช่าหรือไม่ แต่
เนื่องจากการแข่งขันที่เพิม่ สูงขึน้ จึงทําให้มกี ารแข่งขันเพื่อซื้อหรือเช่าที่ดนิ ในทําเลที่ดรี ะหว่างผู้ประกอบการ
ต่างๆ จึงอาจทําให้กลุ่มบริษทั มีความเสีย่ งจากการทีร่ าคาทีด่ นิ มีการปรับตัวสูงขึน้ หรือการที่กลุ่มบริษทั จะไม่
สามารถจัดซื้อที่ดินในทําเลที่ต งั ้ ที่ต้องการภายใต้ต้นทุ น ที่ต้องการได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุ นในการพัฒ นา
โครงการฯ ของกลุ่มบริษทั สูงขึ้น หรือ กลุ่มบริษทั อาจตัดสินใจไม่ลงทุนเนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนอาจจะไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี ลุ่มบริษทั ได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั มีการจัดทําแผนการ
สํารวจและจัดซื้อที่ดนิ ให้สอดคล้องกับการนํ าไปพัฒนาโครงการฯ ของกลุ่มบริษทั อย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษทั
มุง่ เน้นการจัดซือ้ ทีด่ นิ ไว้ในปริมาณทีส่ อดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุม่ บริษทั โดยเป็ นทีด่ นิ ทีส่ ามารถนํามาพัฒนา
โครงการได้ทนั ทีหรือในอนาคตอันใกล้ หรือเป็ นที่ดนิ ที่มกี ารวางแผนร่วมกันกับลูกค้าสําหรับส่วนต่อขยาย
โครงการของลูกค้า ซึง่ ช่วยให้ กลุม่ บริษทั สามารถจัดหาทีด่ นิ ทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ นํามาพัฒนาโครงการในทําเลทีต่ งั ้
ที่ได้ตกลงร่วมกันกับผู้เช่า ตลอดจนมีความยืดหยุ่นในการที่จะรองรับการขยายธุรกิจของผู้เช่า และสามารถ
ควบคุมราคาต้นทุนทีด่ นิ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
ความเสีย่ งจากความผันผวนของรายได้จากการขายทรัพย์สนิ ให้แก่กองทุนรวม
เนื่องจากรายได้หลักของกลุ่มบริษทั ประกอบไปด้วยรายได้จากการให้เช่าและบริการ และรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ดังนัน้ หากในช่วงปี ใดปี หนึ่งกลุม่ บริษทั ไม่มกี ารขายทรัพย์สนิ เข้ากองทุนรวมฯ รายได้รวมและ
ผลกําไรของกลุ่มบริษทั อาจมีความผันผวนได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทั มีนโยบายทีช่ ดั เจนในการขายทรัพย์สนิ
เข้ากองทุนรวมฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มบริษทั คาดว่าจะมีการรับรูร้ ายได้ในลักษณะนี้เป็ นประจํา ในสัดส่วนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษทั ด้วยคุณภาพของโครงการของกลุ่มบริษทั ผล
ตอบรับที่ดจี ากนักลงทุนของกองทุนรวมฯ ที่ผ่านมา และผลประโยชน์ ร่วมกันของกลุ่มบริษทั และนักลงทุนใน
การขาย/ ให้เช่าทรัพย์สนิ ให้แก่กองทุนรวมฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลตอบแทนให้แก่ผลู้ งทุนในกองทุนรวมฯ
และการขยายขนาดของกองทุนรวมฯ ส่งผลให้กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องที่มากขึน้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคาซื้อ
ขายกองทุนรวมฯ ในตลาดรองเนื่องจากเป็ นการขยายฐานของนักลงทุน กลุ่มบริษทั จึงมีความมันใจว่
่ าการขาย
ทรัพย์สนิ ให้แก่กองทุนรวมฯ จะสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องและกลุ่มบริษทั ยังมีการพิจารณาโอกาสในการขาย
ทรัพย์สนิ ให้แก่ผสู้ นใจรายอื่นนอกจากกองทุนรวมฯ เช่น ผูเ้ ช่าของโครงการ หรือนักลงทุนรายอื่น เป็ นต้น
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ความเสีย่ งจากการทําธุรกิจแข่งขันกับกองทุนรวมฯ
เนื่องจากรายได้หลักของกองทุนรวมฯ มาจากการให้เช่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมฯ เข้าลงทุนซึง่ เป็ นโครงการทีม่ ี
ลักษณะใกล้เคียงกันกับโครงการที่กลุ่มบริษทั เป็ นผูพ้ ฒ
ั นา รวมถึงบริษทั ยังเป็ นผูบ้ ริหารในการนํ าทรัพย์สนิ
ออกให้เช่าให้กบั กองทุนรวมฯ ดังนัน้ จึงอาจมีความเสีย่ งจากความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มบริษทั
และกองทุนรวมฯ อย่างไรก็ตาม โดยปกติลูกค้าที่ต้องการพื้นที่โครงการจะพิจารณาตัดสินใจเลือกจากความ
ต้องการของตนเองเป็ นหลักโดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือก เช่น ทําเลที่ตงั ้ ขนาด ลักษณะเฉพาะ และกรอบ
ระยะเวลา ประกอบกับรูปแบบการเช่าส่วนใหญ่ทงั ้ ของกลุ่มบริษทั และกองทุนรวมฯ จะเป็ นสัญญาการเช่าระยะ
ยาว รวมทัง้ ผู้เช่าส่วนใหญ่จะต้องลงทุนติดตัง้ อุปกรณ์ และมีการจ้างแรงงานในพื้นที่ ซึ่งทําให้เกิดต้นทุนการ
ย้ายสถานที่ นอกจากนัน้ โอกาสที่พ้นื ที่เช่าของกองทุนรวมฯ จะว่างจากการที่ผู้เช่าเดิมไม่ต่อสัญญาเช่ายังมี
ค่อนข้างตํ่าเนื่องจากผูเ้ ช่าของกองทุนรวมฯ ทัง้ หมดในปจั จุบนั เช่าโครงการในลักษณะ Built-to-Suit โดยใน
กรณีท่มี กี ารแข่งขันระหว่างกลุ่มบริษทั และกองทุนรวมฯ การแข่งขันจะเป็ นไปอย่างโปร่งใสตามแบบการค้า
ปกติ (arm-length basis) ผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษทั ทัง้ ในฐานะทีมงานผูพ้ ฒ
ั นาโครงการเพื่อให้เช่าและในฐานะ
ผูบ้ ริหารดูแลทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมฯ มีความตัง้ ใจอย่างยิง่ ทีจ่ ะทําให้ทงั ้ กลุ่มบริษทั และกองทุนรวมฯ เติบโต
คูก่ นั ไปอย่างยังยื
่ น
ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ต้องใช้เงินลงทุนสูง ดังนัน้ หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดปรับตัวสูงขึน้ กลุ่มบริษทั
ก็จะมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยทีส่ งู ขึน้ ซึ่งจะมีผลกระทบทําให้กําไรของกลุ่มบริษทั ลดลง อย่างไรก็ตาม อัตรา
ดอกเบีย้ เงินกูข้ องกลุม่ บริษทั ทีก่ ยู้ มื จากสถาบันการเงินส่วนใหญ่ในปจั จุบนั อยูใ่ นอัตราไม่เกินกว่าอัตราดอกเบีย้
เงินกู้สําหรับลูกค้าชัน้ ดี (Minimum Lending Rate หรือ MLR) ของสถาบันการเงินนัน้ ๆ ประกอบกับการที่
แผนการจัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการฯ ของกลุ่มบริษทั นัน้ ไม่ได้พง่ึ พิงการใช้เงินกูจ้ ากสถาบันทางการเงิน
เพียงอย่างเดียว แต่กลุ่มบริษทั ยังได้มนี โยบายจัดหาเงินทุนและระดมทุนจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ อย่างสมดุล
โดยเฉพาะส่วนการระดมทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และจากการจําหน่ ายทรัพย์สนิ ผ่านกองทุนรวมฯ ซึ่งจะ
เป็ น แหล่ ง เงิน ทุ น สํา คัญ ที่นํ า มาใช้ใ นการลงทุ น ในอนาคต และด้ว ยบริษัท เป็ น บริษัท จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุม่ บริษทั จะสามารถเพิม่ ช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดทุนได้
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และปจั จัยมหภาคอื่นๆ
เนื่ อ งจากลูก ค้า ของกลุ่ ม บริษัท ส่ว นใหญ่ เ ป็ น บริษัท ข้า มชาติ ดัง นัน้ การเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจ ทัง้ ใน
ระดับประเทศ และระดับโลกจึงส่งผลกระทบต่อกลุม่ ลูกค้าและรายได้ของกลุ่มบริษทั ซึง่ อาจทําให้กลุ่มลูกค้าปรับ
ลดการผลิต หรือ ชะลอแผนการลงทุ น ในต่ า งประเทศ การรวมกลุ่ม ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) ในปี 2558 อาจทําให้ในอนาคต กลุ่มลูกค้าปจั จุบนั และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตและการลงทุนไปในประเทศที่ทําให้กลุ่มลูกค้ามีประสิทธิภาพในการแข่งขันที่สงู ขึน้
รวมถึงเหตุการณ์ ความไม่แน่ นอนทางการเมืองภายในประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์
ความสนใจและความมันใจของกลุ
่
่มลูกค้าในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลงคณะ
รัฐบาล หรือคณะทํางานทีเ่ กี่ยวข้องที่บ่อยครัง้ ทําให้เกิดความไม่ต่อเนื่องและไม่แน่ นอนทางด้านนโยบาย ซึ่ง
กลุ่มบริษทั อาจมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบ โดยเฉพาะในส่วนของนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมการ
ลงทุน การพัฒนาพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังเป็ นแหล่งลงทุนทีน่ ่ าสนใจของ
ต่างประเทศทีจ่ ะเข้ามาทําธุรกิจในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากประเทศไทยมีแรงงานทีม่ คี ุณภาพ
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มากกว่าและอัตราค่าจ้างไม่สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับยุโรปและสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศอื่นๆ ใน
ภูมภิ าคเอเชีย รวมถึงยังมีโครงสร้างพืน้ ฐาน นัน่ คือระบบสาธารณูปโภคที่พร้อม ขณะเดียวกันภาวะความไม่
แน่ น อนทางเศรษฐกิจ กลับ ส่ง ผลกระทบในเชิง บวกให้ก ับ ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท เนื่ อ งจากบริษัท ส่ว นใหญ่
จําเป็ นต้องลดภาระต้นทุนในการดําเนินงานจึงส่งผลให้การตัดสินใจเช่า หรือ outsource ธุรกิจทีไ่ ม่ใช่กจิ กรรม
หลักขององค์กรเป็ นทางเลือกทีด่ ใี นช่วงสภาวะการณ์ดงั กล่าว
4. ความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการ
4.1. ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการเข้าทํารายการกับการไม่เข้าทํารายการทัง้ หมด 11 โครงการ
4.1.1 ข้อดีของการทํารายการทัง้ หมด 11 โครงการ
 เพิ่ มพื้นที่ เช่าอาคารคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า(Backlog) เพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้า
การเข้าทํารายการในครัง้ นี้ บริษัทจะมีพ้นื ที่เช่าอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเพิม่ ขึ้น
ประมาณ 698,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในระยะเวลา 2 ปี ขา้ งหน้า ทัง้ นี้
บริษทั คาดว่าจะสามารถรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าปจั จุบนั ทีต่ อ้ งการขยายและสํารองพืน้ ที่
ต่อขยายเพื่อใช้งานในอนาคต และรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ท่ตี อ้ งการใช้บริการอาคารคลังสินค้าและ
ศูนย์กระจายสินค้ามาตรฐานระดับสากลทีอ่ ยู่ในทําเลทีเ่ ป็ นจุดยุทธศาสตร์ในการขนส่งและกระจาย
สินค้า
 เพิ่ มโอกาสในการขายสิ นทรัพย์เข้า WHAPF หรือ REIT ในอนาคต
การเข้าทํารายการในครัง้ นี้ จะเป็ นการเพิม่ โครงการอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่ม ี
ศักยภาพให้กบั บริษทั ทําให้บริษทั สามารถสร้างรายได้จากการขายสินทรัพย์เข้า WHAPF หรือ
REIT ได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษทั ในการมีรายได้จากการขาย
สินทรัพย์อย่างสมํ่าเสมอซึง่ น่าจะเกิดประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
 เพิ่ มโอกาสในการขยายฐานลูกค้า
การเข้าทํารายการในครัง้ นี้ บริษทั จะสามารถพัฒนาโครงการอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้าทีอ่ ยู่ในจุดยุทธศาสตร์ทเ่ี ป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑลและตามหัวเมือง
สําคัญของประเทศ เช่น ชลบุร ี ปราจีนบุร ี ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี ทําให้บริษทั สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าใหม่ทม่ี คี วามต้องการใช้บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทีท่ นั สมัยและมีคุณภาพ
ระดับสากลที่ต อบสนองความต้อ งการของลูก ค้า ที่อยู่ใ นอุ ต สาหกรรมต่ างๆ เช่ น ธุ ร กิจ ค้า ปลีก
ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจยานยนต์ และผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เป็ นต้น
 ลดการพึ่งพิ งกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง
การเข้าทํารายการในครัง้ นี้ จะทําให้บริษทั มีพ้นื ที่เช่าอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
ประเภท Warehouse Farm มากขึน้ ซึง่ จะสามารถรองรับความต้องการทีจ่ ะใช้บริการของลูกค้าที่
หลากหลายมากขึน้ รวมทัง้ ลูกค้าที่ประสงค์จะเช่าระยะสัน้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการดําเนิน
ธุรกิจของบริษทั ที่ต้องการเพิม่ สัดส่วนสัญญาการเช่าระยะสัน้ โดยจะช่วยให้บริษทั สามารถขยาย
กลุม่ ลูกค้าไปยังกลุม่ ลูกค้าอื่นมากขึน้ และช่วยลดความเสีย่ งในการพึง่ พิงกลุม่ ลูกค้ารายใดรายหนึ่ง
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 เพิ่ มโอกาสทางธุรกิ จและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่ อง
การเข้าทํารายการในครัง้ นี้จะส่งผลให้บริษทั มีกระแสเงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการมี
จํานวนเพิม่ ขึน้ และเป็ นโอกาสของบริษทั ในการสร้างรายได้ให้มคี วามสมํ่าเสมอคงทีต่ ่อเนื่องระยะ
ยาว (Recurring Income) เพิม่ เติมจากโครงการทีม่ อี ยูเ่ ดิม
 เป็ นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
การเข้าทํารายการครัง้ นี้ จะช่วยให้ตน้ ทุนต่อหน่ วยในการก่อสร้างลดลง และเกิดการประหยัดจาก
ขนาด (Economies of Scale) ทําให้สามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั อย่างมี
นัยสําคัญ
4.1.2

ข้อด้อยของการทํารายการทัง้ หมด 11 โครงการ
 ภาระหนี้ สินและดอกเบีย้ จ่ายที่เพิ่ มขึน้ จากเงิ นกู้ยืม
การเข้าทํารายการครัง้ นี้ บริษทั จะต้องใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้าและการได้มาซึง่ สิทธิการเช่าทีด่ นิ มูลค่ารวมทัง้ สิน้ ประมาณ 9,873.6 – 11,294.7 ล้านบาท
บริษทั คาดว่าจะกูเ้ งินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการลงทุนครัง้ นี้รอ้ ยละ 70 ของเงินลงทุนทัง้ หมด
ประมาณ 6,911.5 – 7,906.3 ล้านบาท ส่งผลให้ตน้ ทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษทั
สามารถนํากระแสเงินสดจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการมาชําระคืนเงินกู้ ทําให้บริษทั สามารถชําระ
หนี้แต่ละโครงการได้ตามระยะเวลาที่กําหนด อีกทัง้ โครงการทัง้ หมดมีระยะเวลาการก่อสร้างที่
ต่างกัน ดังนัน้ บริษทั ไม่มคี วามจําเป็ นในการกูย้ มื เงินจํานวนทัง้ หมดในครัง้ เดียว แต่สามารถทยอยกู้
เงินตามแผนงานการก่อสร้างของแต่ละโครงการ
 ผลกระทบในกรณี ที่ลกู ค้าไม่ต่อสัญญาเช่า
บริษทั อาจจะมีความเสีย่ งในกรณีทผ่ี เู้ ช่าพืน้ ทีร่ ะยะสัน้ ไม่ต่อสัญญาเช่า และไม่สามารถหาผูเ้ ช่าราย
ใหม่มาทดแทนผูเ้ ช่ารายเดิม ซึง่ อาจทําให้บริษทั ไม่สามารถมีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการตามที่
ประมาณการไว้ และส่งผลกระทบต่อกํา ไรจากการดํา เนิ นงานและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ผี ู้เช่าจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ผู้เช่าจะต้องแจ้งบริษทั เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ล่วงหน้าประมาณ 3 - 6 เดือน ซึง่ บริษทั มีความเห็นว่าเป็ นระยะเวลาทีเ่ พียงพอในการหาผูเ้ ช่าใหม่
มาทดแทน

4.1.3

ข้อดีของการไม่ทาํ รายการทัง้ หมด 11 โครงการ
 ไม่มีภาระหนี้ สินและดอกเบีย้ จ่ายจากเงิ นกู้ยืม
กรณีทไ่ี ม่เข้าทํารายการ บริษทั จะไม่ตอ้ งกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้าง
อาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าและลงทุนในสิทธิการเช่าทีด่ นิ และก่อสร้างอาคารคลังสินค้า
และศูนย์กระจายสินค้าดังนัน้ บริษทั จะไม่มภี าระหนี้สนิ และดอกเบี้ยจ่ายที่เพิม่ ขึ้น และกําไรของ
บริษทั จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากต้นทุนเงินทุนทีส่ งู ขึน้
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 สามารถทยอยสร้างโครงการตามสภาพเศรษฐกิ จในช่วงเวลานัน้ ๆ
กรณีท่ไี ม่เข้าทํารายการ บริษทั สามารถทยอยสร้างโครงการตามความเหมาะสมของปจั จัยและ
สภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สภาวะการแข่งขัน เป็ นต้น ซึง่ สามารถลดความเสีย่ งจากการ
ดําเนินงานของบริษทั
4.1.4

ข้อด้อยของการไม่ทาํ รายการทัง้ หมด 11 โครงการ
 สูญเสียโอกาสทางธุรกิ จในอนาคต
กรณีการไม่เข้าทํารายการในครัง้ นี้ บริษทั จะสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ทีเ่ ป็ น
จุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งตามหัวเมืองต่างๆ อีกทัง้ ยังสูญเสียโอกาสในการขยายฐานลูกค้า
เพือ่ ให้มลี กู ค้าหลากหลายประเภทมากขึน้ ซึง่ ส่งผลต่อรายได้และศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั
ในอนาคต
 ไม่ได้พฒ
ั นาที่ดินที่รอการพัฒนา
หากบริษทั ไม่ได้เข้าทํารายการในครัง้ นี้ ทีด่ นิ ทีร่ อการพัฒนาทัง้ 10 แปลงจะไม่ได้ถูกนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ แต่อย่างใด ส่งผลให้บริษทั สูญเสียรายได้จากการพัฒนาโครงการฯ และโอกาสที่จะขาย
สินทรัพย์เข้า WHAPF ในอนาคตได้
 ไม่ได้ลดความเสี่ยงของการกระจายรายได้
หากบริษทั ไม่ได้เข้าทํารายการในครัง้ นี้ จะไม่มโี อกาสในการเพิม่ ความหลากหลายจากกลุ่มลูกค้า
ใหม่ๆ หากกลุ่มลูกค้าปจั จุบนั ยกเลิกสัญญาเช่าหรือไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าโครงการฯ ปจั จุบนั ทีม่ อี ยู่
อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าและค่าบริการซึ่งเป็ นรายได้หลักของบริษทั ได้ เนื่องจากบริษทั
ไม่มกี ารกระจายรายได้หรือขยายฐานลูกค้าไปยังกลุม่ ต่างๆ ทีม่ คี วามหลากหลาย

4.2 ปัจจัยเสี่ยงที่ควรพิ จารณา
4.2.1 ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถหาผูเ้ ช่าได้ตามที่ประมาณการไว้
เนื่องด้วยการทํารายการทัง้ 11 โครงการในครัง้ นี้ บริษทั จะได้มาซึง่ พืน้ ทีเ่ ช่าประมาณ 698,000 ตาราง
เมตร ซึ่งเป็ นจํานวนที่ค่อนข้างมากและอาจมีความเสีย่ งในการไม่สามารถหาผูเ้ ช่าได้ตามที่ประมาณ
การไว้ ซึ่งเป็ นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และ/หรือการเพิม่ ขึน้ ของพืน้ ที่เช่าอาคารคลังสินค้า
และศูนย์กระจายสินค้าจากผู้ประกอบการรายอื่นในอุ ตสาหกรรม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานและกําไรของบริษทั ได้ อย่างไรก็ตาม กรณีการให้เช่าพืน้ ที่ แบบ Built-to-Suit เป็ นกรณีทม่ี ี
การตกลงทําสัญญาก่อนการก่อสร้าง ความเสีย่ งทีไ่ ม่มผี ูเ้ ช่าจึงอยู่ในระดับตํ่า สําหรับพืน้ ทีใ่ นโครงการ
Warehouse Farm อาจมีความเสีย่ งจากการไม่มผี เู้ ช่า เนื่องจากเป็ นโครงการประเภททีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ก่อน
จะมีสญ
ั ญาเช่า อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ได้ให้ความสําคัญในด้านทําเลทีต่ งั ้ การออกแบบ และคุณภาพ
ในด้านโครงสร้างของโครงการ และยังคงรักษาความเป็ นมาตรฐานระดับสูงของโครงการ ซึ่งได้รบั ผล
ตอบรับจากผูท้ ส่ี นใจเช่าเป็ นอย่างดี อีกทัง้ ต้นทุนในการย้ายสถานทีป่ ระกอบการใหม่ค่อนข้างสูง จึงทํา
ให้ความเสีย่ งในด้านผูเ้ ช่าไม่ต่อสัญญาเช่ามีคอ่ นข้างตํ่า
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4.2.2

ความเพียงพอของแหล่งเงิ นทุน
ในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่มแี หล่งเงินทุนเพียงพอในการลงทุน อาจจะทําให้บริษทั ไม่สามารถพัฒนาโครงการฯ
ได้ครบทัง้ 11 โครงการ และส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ได้ ทัง้ นี้ บริษทั ไม่ได้มแี หล่ง
เงินทุนสําหรับการทํารายการทัง้ 11 โครงการนี้จากเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินอย่างเดียว แต่ยงั มีเงินทุน
หมุนเวียนทีม่ าจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทั มีกําไรก่อนหัก
ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ ม และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ประมาณ 213.1 ล้านบาท อีกทัง้ ยังสามารถ
ระดมทุนจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่น การจําหน่ ายสินทรัพย์ผ่าน WHAPF หรือ REIT การระดมทุนจาก
ตลาดทุน และการออกจําหน่ายตราสารหนี้ในอนาคต เป็ นต้น

4.2.3

ความสามารถของผูร้ บั เหมาในการส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กาํ หนด
เนื่ อ งจากบางโครงการมีร ะยะเวลาส่ง มอบโครงการในเวลาที่ใ กล้เ คีย งกัน ซึ่ง อาจมีค วามเสี่ย งที่
ผู้ร บั เหมาก่ อสร้า งจะไม่ส ามารถส่ง มอบงานได้ต ามเวลาที่กํา หนดด้วยเช่น กัน หากเกิด เหตุ ก ารณ์
ดังกล่าวขึน้ จะส่งผลกระทบต่อแผนการดําเนินงานของบริษทั ในการส่งมอบพืน้ ทีเ่ ช่า เป็ นผลให้บริษทั
ไม่ได้ค่าเช่าและค่าบริการตามแผนที่กําหนดได้ อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทคัดเลือก
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจากคุณภาพงาน ต้นทุนค่าก่อสร้าง ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ ความสามารถ
ในการส่งมอบโครงการทีต่ รงตามเวลา ตลอดจนบริการภายหลังการขายทีด่ แี ละได้รบั การยอมรับอย่าง
กว้างขวางในอุตสาหกรรมมานาน ทําให้บริษทั สามารถดําเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดได้

4.2.4

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
เนื่องจากการกูย้ มื ทัง้ หมดจากสถาบันทางการเงินจะมีการคิดดอกเบีย้ แบบลอยตัว (Floating Interest
Rate) ดังนัน้ หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดปรับตัวสูงขึน้ บริษทั จะต้องรับภาระในการจ่ายดอกเบีย้ ทีส่ งู ขึน้
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษทั และทําให้ผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงได้ อย่างไรก็ตาม
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ของบริษทั ทีก่ ูย้ มื จากสถาบันการเงินเป็ นอัตราดอกเบีย้ ทีไ่ ม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ย
ของลูกค้าชัน้ ดี (Minimum Loan Rate หรือ MLR) ของสถาบันการเงินนัน้ ๆ จึงทําให้บริษทั มีภาระใน
การจ่ายดอกเบี้ยในจํานวนทีล่ ดลง นอกจากนี้บริษทั ยังมีนโยบายจัดหาเงินทุนและระดมทุนจากแหล่ง
เงินทุนอื่นๆ เช่น การจําหน่ายสินทรัพย์ผา่ น WHAPF การระดมทุนจากตลาดทุน และการออกจําหน่ าย
ตราสารหนี้ในอนาคต เป็ นต้น
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5. ความเป็ นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ
5.1. การประเมิ นสิ นทรัพย์ที่ได้มา
ในการพิจารณาความเหมาะสมสําหรับมูลค่าการเข้าทํารายการในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมิน
มูลค่าโครงการจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) มูลค่า
ปจั จุบนั ของโครงการ (Net Present Value: NPV) และระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period)
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้จดั ทําประมาณการกระแสเงินสดเป็ นระยะเวลา 10 ปี สาํ หรับโครงการทีบ่ ริษทั ได้
กรรมสิทธิ ์ในที่ดนิ และ 30 ปี สาํ หรับโครงการทีบ่ ริษทั ได้สทิ ธิการเช่าที่ดนิ โดยใช้สมมติฐานในการคํานวณที่
สําคัญอ้างอิงจากข้อมูลการดําเนินงานและโครงการในอดีตของบริษทั ตลอดจนรายละเอียดการลงทุนจาก
สารสนเทศทีบ่ ริษทั จัดทําขึน้ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษาความ
เป็ นไปได้ของโครงการทีบ่ ริษทั จัดทําขึน้ (Feasibility Study) การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม ปจั จัยต่างๆ ที่
อาจมีผ ลกระทบต่ อ การดํา เนิ น งานของโครงการ การสัม ภาษณ์ ผู้บ ริห ารของบริษัท การเยี่ย มชมอาคาร
คลังสินค้า และการศึกษาข้อมูลของบริษทั ที่ทําธุรกิจใกล้เคียงกัน ทัง้ นี้ สมมติฐานดังกล่าวเป็ นการกําหนดขึน้
ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมในปจั จุบนั หากภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม หรือ
ปจั จัยภายนอกอื่นๆ มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากสมมติฐานทีก่ ําหนดไว้ การประเมินผลตอบแทน
ของโครงการอาจเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระใช้หลักการคํานวณแบบ
ระมัดระวัง (Conservative) โดยให้ทุกโครงการรับรูค้ ่าใช้จ่ายในการลงทุนทัง้ จํานวนทันทีตงั ้ แต่เริม่ การก่อสร้าง
และรับรูร้ ายได้ค่าเช่าและค่าบริการเมื่อส่งมอบพืน้ ทีเ่ ช่าทัง้ จํานวนเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการก่อสร้าง ซึง่ ในความ
เป็ นจริงบริษทั สามารถทยอยรับรูร้ ายได้เมื่อทยอยส่งมอบพืน้ ทีเ่ ช่าประเภท Warehouse Farm ให้กบั ลูกค้าแต่
ละรายซึง่ จะอยูใ่ นช่วงระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการนัน้ ๆ
สมมติฐานทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่าโครงการอ้างอิงจากข้อมูลของโครงการอาคารคลังสินค้าแบบมาตรฐานพืน้ ที่
สามารถรองรับนํ้าหนักได้ 3 ตันและความสูงของอาคาร 10 เมตร การพิจารณามูลค่าของแต่ละโครงการจะ
คํานึงถึงความเหมาะสม ต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ และลักษณะอาคารที่ลูกค้ากําหนด ทัง้ นี้บริษทั ได้กําหนดนโยบายใน
การลงทุนโครงการในอนาคตว่าจะต้องมีอตั ราผลตอบแทนค่าเช่า (Rental Yield) เฉลีย่ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
9 และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เฉลีย่ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
สมมติ ฐานที่สาํ คัญในการประเมิ นมูลค่าโครงการ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้สร้างสมมติฐานทีส่ าํ คัญในการประเมินมูลค่าโครงการ รายละเอียดดังนี้
1. ช่วงราคาค่าก่อสร้าง ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้กําหนดช่วงราคาค่าก่อสร้างที่ 13,000 – 15,000
บาทต่อตารางเมตร โดยอ้างอิงราคาค่าก่อสร้างในอดีตของบริษทั ประมาณ 13,000 บาทต่อตารางเมตร
และได้ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็ น 15,000 บาทต่อตารางเมตร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17 ซึ่งเป็ นอัตราการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ งู ทีส่ ุดของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงปี 2546 – 2555 (ทีม่ า: สํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า) เพื่อสะท้อนความเสีย่ งในกรณีทร่ี าคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวนสูง ทัง้ นี้ ช่วงราคาค่าก่อสร้าง
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ดัง กล่ า วไม่ ส ามารถเปรีย บเทีย บกับ ราคาค่ า ก่ อ สร้า งโดยรวมของอุ ต สาหกรรมได้ เนื่ อ งจากอาคาร
คลังสินค้าของบริษทั มีคุณภาพและมาตรฐานสูงระดับสากล และมีการออกแบบที่มลี กั ษณะเฉพาะ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและการใช้งานของลูกค้าทีแ่ ตกต่างกันไป
2. ช่วงราคาค่าเช่าและค่าบริ การ จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละพืน้ ทีต่ งั ้ ของโครงการอาคารคลังสินค้า
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้อา้ งอิงราคาค่าเช่าและค่าบริการจากโครงการทีผ่ ่านมา และการกําหนดช่วง
ราคาค่าเช่าและค่าบริการ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ หลัก คือโครงการทีอ่ ยูบ่ ริเวณถนนบางนา-ตราด กําหนดให้
ช่วงของราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุดไม่เกินร้อยละ 10 ซึง่ เป็ นช่วงราคาค่าเช่าและค่าบริการของโครงการที่
อยู่บริเวณทีม่ กี ารแข่งขันค่อนข้างสูง และโครงการอื่นๆ จะกําหนดช่วงของราคาสูงสุดและตํ่าสุดไม่เกิน
ร้อยละ 13 อ้างอิงจากช่วงราคาค่าเช่าและค่าบริการของโครงการทีผ่ า่ นมาของบริษทั
จากการกําหนดช่วงราคาค่าก่อสร้างและช่วงราคาค่าเช่าและค่าบริการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมิน
ผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการแบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณี ที่ 1 สมมติฐานกรณีทด่ี ที ส่ี ดุ กรณีน้ีจะนําค่าตํ่าสุดของช่วงราคาค่าก่อสร้าง และค่าสูงสุดของช่วงราคาค่า
เช่าและค่าบริการมาใช้ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ
กรณี ที่ 2 สมมติฐานกรณีทเ่ี ลวร้ายทีส่ ุด กรณีน้ีจะนํ าค่าสูงสุดของช่วงราคาค่าก่อสร้าง และค่าตํ่าสุดของช่วง
ราคาค่าเช่าและค่าบริการมาใช้ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ
สมมติฐานหลักๆ ทีใ่ ช้ในการจัดทําประมาณการทางการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
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โครงการที่ 1 WHA Ladkrabang Phase II
รายการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ

ระยะเวลาประมาณการ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้า
อัตราการเช่าพืน้ ที่
(Occupancy Rate)
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

กรณี ที่ 1









ภาษีเงินได้
อัตราการเติบโตของมูลค่า
สุดท้าย (Terminal Growth
Rate)
เงินลงทุนเริม่ แรกของ
โครงการ
อัตราคิดลด (WACC)

ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า  ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
สาธารณูปโภค เท่ากับ 13,000 บาท
สาธารณูปโภค เท่ากับ 15,000 บาท
ต่อตารางเมตร
ต่อตารางเมตร
ค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 180  ค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 160
บาทต่ อ ตารางเมตร และคาดว่ า จะ
บาทต่ อ ตารางเมตร และคาดว่ า จะ
เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ประมาณ 10 ปี
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าทัง้ หมดประมาณ 17,000 ตารางเมตร และจะเริม่ รับรู้
รายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557
ร้อยละ 100 ในปี 2557 เป็ นต้นไป



ต้นทุนบริการหลักคือค่าเสื่อมราคาของอาคารคลังสินค้า อ้างอิงจากนโยบายทาง
บัญชีของบริษทั
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารประมาณ 1.8 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วยค่าบริหารจัดการ
และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ โดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 ต่อปี
ซึง่ อัตราการเพิม่ ขึน้ เป็ นค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 25462555)
ค่าใช้จา่ ยประกันภัยอ้างอิงจากตามสัญญาประกันภัย
ค่าบํารุงรักษาพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของโครงการประมาณ 1 ล้านบาท ทุกๆ 5 ปี
อัตราดอกเบีย้ ของลูกค้าชัน้ ดี (Minimum Loan Rate หรือ MLR) หลังหักส่วนลด
ของสถาบันทางการเงิน
ร้อยละ 20
อ้างอิงค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2546-2555) ทีร่ อ้ ยละ 1.3



เงินลงทุนเริม่ แรกของโครงการประกอบด้วยต้นทุนค่าทีด่ นิ และต้นทุนค่าก่อสร้าง



ร้อยละ 8.0 (รายละเอียดการคํานวณแสดงในหัวข้อ 5.2)







ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน

กรณี ที่ 2
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ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 1 จากการคํานวณกรณี ที่ 1
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั บนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
มูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
25.1
(5.0)
6.7
26.8
25.0

2558
27.3
(5.5)
7.3
29.2
25.2

2559
27.3
(5.5)
7.3
29.2
23.3

2560
30.7
(6.1)
7.3
31.9
23.5

2561
29.9
(6.0)
7.3
31.3
21.4

2562
30.9
(6.2)
7.3
32.1
20.3

2563
34.6
(6.9)
7.3
35.0
20.5

2564
34.9
(7.0)
7.3
35.2
19.1

2565
34.9
(7.0)
7.3
35.2
17.7

2566
37.9
(7.6)
7.3
37.7
17.5
566.1

2565
28.6
(5.7)
8.5
31.4
15.7

2566
31.2
(6.2)
8.5
33.4
15.5
502.2

213.4
263.0
(292.1)
184.3
15.2%
9.2

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 1 จากการคํานวณกรณี ที่ 2
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั บนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
มูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
20.2
(4.0)
7.8
23.9
22.3

2558
22.0
(4.4)
8.5
26.0
22.5

2559
22.0
(4.4)
8.5
26.0
20.8

2560
24.9
(5.0)
8.5
28.4
21.0

2561
24.1
(4.8)
8.5
27.8
19.0

2562
25.1
(5.0)
8.5
28.6
18.1

2563
28.4
(5.7)
8.5
31.2
18.2

2564
28.6
(5.7)
8.5
31.4
17.0

190.0
233.3
(326.0)
97.3
11.7%
11.1

จากการคํานวณมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิของโครงการ โดยใช้อตั ราคิดลด (WACC) ของโครงการทีค่ าํ นวณได้เท่ากับร้อย
ละ 8.0 จะได้มลู ค่าปจั จุบนั ของโครงการ (NPV) เท่ากับ 97.3 – 184.3 ล้านบาท ซึง่ มีมลู ค่าเป็ นบวกแสดงถึงความคุม้ ค่า
ในการลงทุนและสามารถเพิม่ มูลค่ากิจการ และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ
11.7%-15.2% ซึง่ มีคา่ สูงกว่าอัตราคิดลด (WACC) ทีร่ อ้ ยละ 8.0 อีกทัง้ โครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9.2 - 11.1 ปี
สําหรับทีด่ นิ กรรมสิทธิ ์ของบริษทั ซึง่ เป็ นระยะเวลาคืนทุนทีน่ ่าพอใจ
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โครงการที่ 2 WHA Mega Logistics Center Ladkrabang
รายการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ

ระยะเวลาประมาณการ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้า
อัตราการเช่าพืน้ ที่
(Occupancy Rate)
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

กรณี ที่ 1















ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
อัตราการเติบโตของมูลค่า
สุดท้าย (Terminal Growth
Rate)
เงินลงทุนเริม่ แรกของ
โครงการ
อัตราคิดลด (WACC)











กรณี ที่ 2

ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า  ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
สาธารณูปโภคเท่ากับ 13,000 บาท
สาธารณูปโภค เท่ากับ 15,000 บาท
ต่อตารางเมตร
ต่อตารางเมตร
ค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 180  ค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 160
บาทต่ อ ตารางเมตร และคาดว่ า จะ
บาทต่ อ ตารางเมตร และคาดว่ า จะ
เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ประมาณ 10 ปี
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าทัง้ หมดประมาณ 66,000 ตารางเมตร และจะเริม่ รับรู้
รายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557
ร้อยละ 60 ในปี 2557 และคาดว่าจะเพิม่ เป็ นร้อยละ 100 ในปี 2558 เป็ นต้นไป
ต้นทุนบริการหลักคือค่าเสื่อมราคาของอาคารคลังสินค้า อ้างอิงจากนโยบายทาง
บัญชีของบริษทั
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารประมาณ 2.3 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วยค่าบริหารจัดการ
และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ โดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 ต่อปี
ซึง่ อัตราการเพิม่ ขึน้ เป็ นค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 25462555)
ค่าใช้จา่ ยประกันภัยอ้างอิงจากตามสัญญาประกันภัย
ค่าบํารุงรักษาพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของโครงการประมาณ 1 ล้านบาท ทุกๆ 5 ปี
อัตราดอกเบีย้ ของลูกค้าชัน้ ดี (Minimum Loan Rate หรือ MLR) หลังหักส่วนลด
ของสถาบันทางการเงิน
ร้อยละ 20
อ้างอิงค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2546-2555) ทีร่ อ้ ยละ 1.3

เงินลงทุนเริม่ แรกของโครงการประกอบด้วยต้นทุนค่าที่ดนิ ค่าถมดิน และต้นทุน
ค่าก่อสร้าง
ร้อยละ 8.0 (รายละเอียดการคํานวณแสดงในหัวข้อ 5.2)
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ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 2 จากการคํานวณกรณี ที่ 1
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั บนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
มูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
54.2
(10.8)
28.6
71.9
66.6

2558
111.3
(22.3)
28.6
117.6
100.8

2559
111.3
(22.3)
28.6
117.6
93.2

2560
119.8
(24.0)
28.6
124.4
91.3

2561
124.5
(24.9)
28.6
128.2
87.1

2562
125.5
(25.1)
28.6
128.9
81.1

2563
134.9
(27.0)
28.6
136.4
79.4

2564
141.1
(28.2)
28.6
141.4
76.2

2565
141.1
(28.2)
28.6
141.4
70.5

2566
150.4
(30.1)
28.6
148.9
68.7
2238.1

2565
116.7
(23.3)
33.0
126.3
63.0

2566
124.9
(25.0)
33.0
132.8
61.3
1996.8

814.9
1,033.0
(1,256.1)
591.8
13.6%
10.0

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 2 จากการคํานวณกรณี ที่ 2
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั
มูลค่าปจจุบนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
39.9
(8.0)
33.0
64.9
60.0

2558
90.4
(18.1)
33.0
105.3
90.2

2559
90.4
(18.1)
33.0
105.2
83.5

2560
97.9
(19.6)
33.0
111.3
81.7

2561
101.9
(20.4)
33.0
114.5
77.8

2562
102.9
(20.6)
33.0
115.3
72.5

2563
111.2
(22.2)
33.0
121.9
71.0

2564
116.7
(23.3)
33.0
126.3
68.1

729.0
921.6
(1,388.0)
262.5
10.5%
11.9

จากการคํานวณมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิของโครงการ โดยใช้อตั ราคิดลด (WACC) ของโครงการทีค่ าํ นวณได้เท่ากับร้อย
ละ 8.0 จะได้มลู ค่าปจั จุบนั ของโครงการ (NPV) เท่ากับ 262.5 – 591.8 ล้านบาท ซึง่ มีมลู ค่าเป็ นบวกแสดงถึงความคุม้ ค่า
ในการลงทุนและสามารถเพิม่ มูลค่ากิจการ และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ
10.5% - 13.6% ซึง่ มีค่าสูงกว่าอัตราคิดลด (WACC) ทีร่ อ้ ยละ 8.0 อีกทัง้ โครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 10.0 –
11.9 ปี สําหรับทีด่ นิ กรรมสิทธิ ์ของบริษทั ซึง่ เป็ นระยะเวลาคืนทุนทีน่ ่าพอใจ

หน้าที่ 40

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

โครงการที่ 3 WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpicit km. 6
รายการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ

ระยะเวลาการทําประมาณ
การ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้า
อัตราการเช่าพืน้ ที่
(Occupancy Rate)
ต้นทุนบริการ

กรณี ที่ 1














ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร





ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
เงินลงทุนเริม่ แรกของ
โครงการ
อัตราคิดลด (WACC)









กรณี ที่ 2

ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า  ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
สาธารณูปโภค เท่ากับ 14,100 บาท
สาธารณูปโภค เท่ากับ 16,490 บาท
ต่อตารางเมตร
ต่อตารางเมตร
ค่าเช่าและค่าบริการราคา 184 บาท  ค่าเช่าและค่าบริการราคา 168 บาท
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
30 ปี ซึง่ สอดคล้องกับระยะเวลาของสิทธิการเช่าทีด่ นิ ของโครงการ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าทัง้ หมดประมาณ 65,000 ตารางเมตร และจะเริม่ รับรู้
รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556
ร้อยละ 50 ในปี 2556 และคาดว่าจะเพิม่ เป็ นร้อยละ 100 ในปี 2557 เป็ นต้นไป
ต้นทุนบริการหลักคือค่าเสื่อมราคาของอาคารคลังสินค้า และค่าตัดจําหน่ ายสิทธิ
การเช่าทีด่ นิ อ้างอิงจากนโยบายทางบัญชีของบริษทั
ค่าใช้จ่ายในสิทธิการเช่าทีด่ นิ เริม่ ต้นประมาณ 4.8 ล้านบาทต่อปี และเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 15 ทุกๆ 5 ปี
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารประมาณ 2.3 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วยค่าบริหารจัดการ
และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ โดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 ต่อปี
ซึง่ อัตราการเพิม่ ขึน้ เป็ นค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 25462555)
ค่าใช้จา่ ยประกันภัยอ้างอิงจากตามสัญญาประกันภัย
ค่าบํารุงรักษาพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของโครงการประมาณ 1 ล้านบาท ทุกๆ 5 ปี
อัตราดอกเบีย้ ของลูกค้าชัน้ ดี (Minimum Loan Rate หรือ MLR) หลังหักส่วนลด
ของสถาบันทางการเงิน
ร้อยละ 20
เงินลงทุนเริม่ แรกของโครงการประกอบด้วยต้นทุนค่าสิทธิการเช่า ค่าถมดิน และ
ต้นทุนค่าก่อสร้าง
ร้อยละ 8.0 (รายละเอียดการคํานวณแสดงในหัวข้อ 5.2)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 3 จากการคํานวณกรณี ที่ 1
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจําหน่ าย
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2556
7.6
(1.5)
7.6
0.8
14.5
14.3

2557
102.3
(20.5)
30.6
3.3
115.7
105.1

2558
102.3
(20.5)
30.6
3.3
115.7
97.2

2559
104.1
(20.8)
30.6
3.3
117.1
91.1

2560
115.6
(23.1)
30.6
3.3
126.4
91.0

2561
115.9
(23.2)
30.6
3.3
126.6
84.3

2562
117.8
(23.6)
30.6
3.3
128.1
79.0

2563
131.7
(26.3)
30.6
3.3
139.2
79.5

2564
131.6
(26.3)
30.6
3.3
139.2
73.5

2565 132.8 (26.6) 30.6 3.3 140.1 68.5 -

2586
230.6
(46.1)
22.9
2.5
209.9
20.6

2565 111.4 (22.3) 35.7 3.3 128.2 62.7 -

2586
202.3
(40.5)
26.8
2.5
191.1
18.8

1,702.1
(1,017.1)
685.0
12.3%
9.0

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 3 จากการคํานวณกรณี ที่ 2
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจําหน่ าย
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2556
4.6
(0.9)
8.9
0.8
13.5
13.2

2557
84.0
(16.8)
35.7
3.3
106.2
96.4

2558
83.9
(16.8)
35.7
3.3
106.2
89.2

2559
85.5
(17.1)
35.7
3.3
107.5
83.6

2560
96.0
(19.2)
35.7
3.3
115.8
83.4

2561
96.2
(19.2)
35.7
3.3
116.0
77.3

2562
98.0
(19.6)
35.7
3.3
117.4
72.4

2563
110.5
(22.1)
35.7
3.3
127.5
72.8

2564
110.5
(22.1)
35.7
3.3
127.5
67.3

1,557.1
(1,172.6)
384.5
10.0%
10.8

จากการคํานวณมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิของโครงการ โดยใช้อตั ราคิดลด (WACC) ของโครงการทีค่ าํ นวณได้เท่ากับร้อย
ละ 8.0 จะได้มลู ค่าปจั จุบนั ของโครงการ (NPV) เท่ากับ 384.5 – 685.0 ล้านบาท ซึง่ มีมลู ค่าเป็ นบวกแสดงถึงความคุม้ ค่า
ในการลงทุนและสามารถเพิม่ มูลค่ากิจการ และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ
10.0% - 12.3% ซึง่ มีคา่ สูงกว่าอัตราคิดลด (WACC) ทีร่ อ้ ยละ 8.0 อีกทัง้ โครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9.0 - 10.8
ปี คิดเป็ นหนึ่งในสามของระยะเวลาสิทธิการเช่าทีด่ นิ 30 ปี ซึง่ เป็ นระยะเวลาคืนทุนทีน่ ่าพอใจ
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โครงการที่ 4 WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpicit km. 4
รายการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ

ระยะเวลาประมาณการ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้า
อัตราการเช่าพืน้ ที่
(Occupancy Rate)
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

กรณี ที่ 1















ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
อัตราการเติบโตของมูลค่า
สุดท้าย (Terminal Growth
Rate)
เงินลงทุนเริม่ แรกของ
โครงการ
อัตราคิดลด (WACC)











กรณี ที่ 2

ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า  ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
สาธารณูปโภค เท่ากับ 13,000 บาท
สาธารณูปโภค เท่ากับ 15,000 บาท
ต่อตารางเมตร
ต่อตารางเมตร
ค่าเช่าและค่าบริการราคา 173 บาท  ค่าเช่าและค่าบริการราคา 157 บาท
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ประมาณ 10 ปี
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าทัง้ หมดประมาณ 70,000 ตารางเมตร และจะเริม่ รับรู้
รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557
ร้อยละ 100 ตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นไป
ต้นทุนบริการหลักคือค่าเสื่อมราคาของอาคารคลังสินค้า อ้างอิงจากนโยบายทาง
บัญชีของบริษทั
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารประมาณ 1.8 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วยค่าบริหารจัดการ
และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ โดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 ต่อปี
ซึง่ อัตราการเพิม่ ขึน้ เป็ นค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 25462555)
ค่าใช้จา่ ยประกันภัยอ้างอิงจากตามสัญญาประกันภัย
ค่าบํารุงรักษาพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของโครงการประมาณ 1 ล้านบาท ทุกๆ 5 ปี
อัตราดอกเบีย้ ของลูกค้าชัน้ ดี (Minimum Loan Rate หรือ MLR) หลังหักส่วนลด
ของสถาบันทางการเงิน
ร้อยละ 20
อ้างอิงค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2546-2555) ทีร่ อ้ ยละ 1.3

เงินลงทุนเริม่ แรกของโครงการประกอบด้วยต้นทุนค่าที่ดนิ ค่าถมดิน และต้นทุน
ค่าก่อสร้าง
ร้อยละ 8.0 (รายละเอียดการคํานวณแสดงในหัวข้อ 5.2)

หน้าที่ 43

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 4 จากการคํานวณกรณี ที่ 1
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั บนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
มูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
56.2
(11.2)
15.2
60.1
57.9

2558
112.4
(22.5)
30.3
120.3
107.1

2559
112.4
(22.5)
30.3
120.2
99.1

2560
119.6
(23.9)
30.3
126.0
96.1

2561
125.9
(25.2)
30.3
131.0
92.5

2562
126.9
(25.4)
30.3
131.8
86.1

2563
134.8
(27.0)
30.3
138.2
83.6

2564
142.8
(28.6)
30.3
144.5
80.9

2565
142.8
(28.6)
30.3
144.5
74.9

2566
150.5
(30.1)
30.3
150.7
72.3
2265.6

2565
122.0
(24.4)
35.0
132.6
68.7

2566
129.0
(25.8)
35.0
138.2
66.3
2076.8

850.5
1,086.9
(1,391.2)
546.2
12.2%
10.8

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 4 จากการคํานวณกรณี ที่ 2
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั บนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
มูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
47.3
(9.5)
17.5
55.3
53.2

2558
94.5
(18.9)
35.0
110.5
98.4

2559
94.5
(18.9)
35.0
110.5
91.1

2560
101.0
(20.2)
35.0
115.8
88.3

2561
106.6
(21.3)
35.0
120.2
84.9

2562
107.6
(21.5)
35.0
121.0
79.1

2563
114.8
(23.0)
35.0
126.8
76.7

2564
122.0
(24.4)
35.0
132.6
74.3

781.0
996.3
(1,531.2)
246.1
9.6%
12.5

จากการคํานวณมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิของโครงการ โดยใช้อตั ราคิดลด (WACC) ของโครงการทีค่ าํ นวณได้เท่ากับร้อย
ละ 8.0 จะได้มลู ค่าปจั จุบนั ของโครงการ (NPV) เท่ากับ 246.1 – 546.2 ล้านบาท ซึง่ มีมลู ค่าเป็ นบวกแสดงถึงความคุม้ ค่า
ในการลงทุนและสามารถเพิม่ มูลค่ากิจการ และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 9.6%
- 12.2% ซึง่ มีค่าสูงกว่าอัตราคิดลด (WACC) ทีร่ อ้ ยละ 8.0 อีกทัง้ โครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 10.8 - 12.5 ปี
สําหรับทีด่ นิ กรรมสิทธิ ์ของบริษทั ซึง่ เป็ นระยะเวลาคืนทุนทีน่ ่าพอใจ

หน้าที่ 44

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

โครงการที่ 5 WHA Surathani phase I
รายการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ

ระยะเวลาประมาณการ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้า
อัตราการเช่าพืน้ ที่
(Occupancy Rate)
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

กรณี ที่ 1















ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
อัตราการเติบโตของมูลค่า
สุดท้าย (Terminal Growth
Rate)
เงินลงทุนเริม่ แรกของ
โครงการ
อัตราคิดลด (WACC)











กรณี ที่ 2

ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า  ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
สาธารณูปโภค เท่ากับ 13,000 บาท
สาธารณูปโภค เท่ากับ 15,000 บาท
ต่อตารางเมตร
ต่อตารางเมตร
ค่าเช่าและค่าบริการราคา 159 บาท  ค่าเช่าและค่าบริการราคา 141 บาท
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ประมาณ 10 ปี
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าทัง้ หมดประมาณ 50,000 ตารางเมตร และจะเริม่ รับรู้
รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557
ร้อยละ 100 ตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นไป
ต้นทุนบริการหลักคือค่าเสื่อมราคาของอาคารคลังสินค้า อ้างอิงจากนโยบายทาง
บัญชีของบริษทั
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารประมาณ 1.8 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วยค่าบริหารจัดการ
และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ โดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 ต่อปี
ซึง่ อัตราการเพิม่ ขึน้ เป็ นค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 25462555)
ค่าใช้จา่ ยประกันภัยอ้างอิงจากตามสัญญาประกันภัย
ค่าบํารุงรักษาพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของโครงการประมาณ 1 ล้านบาท ทุกๆ 5 ปี
อัตราดอกเบีย้ ของลูกค้าชัน้ ดี (Minimum Loan Rate หรือ MLR) หลังหักส่วนลด
ของสถาบันทางการเงิน
ร้อยละ 20
อ้างอิงค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2546-2555) ทีร่ อ้ ยละ 1.3

เงินลงทุนเริม่ แรกของโครงการประกอบด้วยต้นทุนค่าที่ดนิ ค่าถมดิน และต้นทุน
ค่าก่อสร้าง
ร้อยละ 8.0 (รายละเอียดการคํานวณแสดงในหัวข้อ 5.2)

หน้าที่ 45

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 5 จากการคํานวณกรณี ที่ 1
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั บนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
มูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
11.9
(2.4)
3.6
13.2
13.0

2558
71.6
(14.3)
21.6
78.9
72.1

2559
71.5
(14.3)
21.6
78.9
66.7

2560
73.1
(14.6)
21.6
80.1
62.7

2561
80.0
(16.0)
21.6
85.7
62.1

2562
81.0
(16.2)
21.6
86.5
58.0

2563
82.7
(16.5)
21.6
87.8
54.5

2564
91.5
(18.3)
21.6
94.8
54.5

2565
91.5
(18.3)
21.6
94.8
50.4

2566
92.4
(18.5)
21.6
95.5
47.0
1436.0

541.1
706.9
(710.0)
537.9
15.2%
9.1

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 5 จากการคํานวณกรณี ที่ 2
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั บนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
มูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
9.5
(1.9)
4.2
11.8
11.6

2558
57.2
(11.4)
25.0
70.7
64.6

2559
57.2
(11.4)
25.0
70.7
59.8

2560
58.5
(11.7)
25.0
71.8
56.2

2561
64.6
(12.9)
25.0
76.6
55.5

2562
65.5
(13.1)
25.0
77.4
51.9

2563
67.1
(13.4)
25.0
78.6
48.8

2564
74.8
(15.0)
25.0
84.8
48.7

2565
74.8
(15.0)
25.0
84.8
45.1

2566
75.4
(15.1)
25.0
85.3
42.0
1282.6

484.3
631.4
(810.0)
305.7
11.6%
11.0

จากการคํานวณมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิของโครงการ โดยใช้อตั ราคิดลด (WACC) ของโครงการทีค่ าํ นวณได้เท่ากับร้อย
ละ 8.0 จะได้มลู ค่าปจั จุบนั ของโครงการ (NPV) เท่ากับ 305.7 – 537.9 ล้านบาท ซึง่ มีมลู ค่าเป็ นบวกแสดงถึงความคุม้ ค่า
ในการลงทุนและสามารถเพิม่ มูลค่ากิจการ และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ
11.6% - 15.2% ซึง่ มีคา่ สูงกว่าอัตราคิดลด (WACC) ทีร่ อ้ ยละ 8.0 อีกทัง้ โครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9.1 – 11.0
ปี สําหรับทีด่ นิ กรรมสิทธิ ์ของบริษทั ซึง่ เป็ นระยะเวลาคืนทุนทีน่ ่าพอใจ

หน้าที่ 46

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

โครงการที่ 6 WHA Logistics Kabinburi DC.
รายการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ

ระยะเวลาประมาณการ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้า
อัตราการเช่าพืน้ ที่
(Occupancy Rate)
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

กรณี ที่ 1















ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
อัตราการเติบโตของมูลค่า
สุดท้าย (Terminal Growth
Rate)
เงินลงทุนเริม่ แรกของ
โครงการ
อัตราคิดลด (WACC)











กรณี ที่ 2

ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า  ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
สาธารณูปโภค เท่ากับ 13,000 บาท
สาธารณูปโภค เท่ากับ 15,000 บาท
ต่อตารางเมตร
ต่อตารางเมตร
ค่าเช่าและค่าบริการราคา 164 บาท  ค่าเช่าและค่าบริการราคา 146 บาท
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ประมาณ 10 ปี
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าทัง้ หมดประมาณ 16,500 ตารางเมตร และจะเริม่ รับรู้
รายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557
ร้อยละ 100 ตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นไป
ต้นทุนบริการหลักคือค่าเสื่อมราคาของอาคารคลังสินค้า อ้างอิงจากนโยบายทาง
บัญชีของบริษทั
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารประมาณ 1.8 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วยค่าบริหารจัดการ
และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ โดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 ต่อปี
ซึง่ อัตราการเพิม่ ขึน้ เป็ นค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 25462555)
ค่าใช้จา่ ยประกันภัยอ้างอิงจากตามสัญญาประกันภัย
ค่าบํารุงรักษาพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของโครงการประมาณ 1 ล้านบาท ทุกๆ 5 ปี
อัตราดอกเบีย้ ของลูกค้าชัน้ ดี (Minimum Loan Rate หรือ MLR) หลังหักส่วนลด
ของสถาบันทางการเงิน
ร้อยละ 20
อ้างอิงค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2546-2555) ทีร่ อ้ ยละ 1.3

เงินลงทุนเริม่ แรกของโครงการประกอบด้วยต้นทุนค่าที่ดนิ ค่าถมดิน และต้นทุน
ค่าก่อสร้าง
ร้อยละ 8.0 (รายละเอียดการคํานวณแสดงในหัวข้อ 5.2)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 6 จากการคํานวณกรณี ที่ 1
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั บนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
มูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
17.5
(3.5)
5.3
19.3
18.2

2558
23.3
(4.7)
7.1
25.7
22.5

2559
23.3
(4.7)
7.1
25.7
20.8

2560
25.7
(5.1)
7.1
27.7
20.7

2561
25.5
(5.1)
7.1
27.5
19.0

2562
26.4
(5.3)
7.1
28.3
18.1

2563
29.1
(5.8)
7.1
30.4
18.0

2564
30.0
(6.0)
7.1
31.1
17.1

2565
29.9
(6.0)
7.1
31.0
15.8

2566
31.8
(6.4)
7.1
32.6
15.3
489.7

185.6
230.4
(237.5)
178.5
16.1%
8.7

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 6 จากการคํานวณกรณี ที่ 2
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั
มูลค่าปจจุบนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
13.9
(2.8)
6.1
17.2
16.3

2558
18.5
(3.7)
8.2
23.0
20.1

2559
18.4
(3.7)
8.2
22.9
18.6

2560
20.6
(4.1)
8.2
24.6
18.4

2561
20.3
(4.1)
8.2
24.4
16.9

2562
21.2
(4.2)
8.2
25.2
16.1

2563
23.6
(4.7)
8.2
27.1
16.1

2564
24.3
(4.9)
8.2
27.7
15.2

2565
24.3
(4.9)
8.2
27.6
14.1

2566
25.9
(5.2)
8.2
28.9
13.6
434.5

165.3
204.4
(270.3)
99.4
12.3%
10.7

จากการคํานวณมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิของโครงการ โดยใช้อตั ราคิดลด (WACC) ของโครงการทีค่ าํ นวณได้เท่ากับร้อย
ละ 8.0 จะได้มลู ค่าปจั จุบนั ของโครงการ (NPV) เท่ากับ 99.4 – 178.5 ล้านบาท ซึง่ มีมลู ค่าเป็ นบวกแสดงถึงความคุม้ ค่า
ในการลงทุนและสามารถเพิม่ มูลค่ากิจการ และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ
12.3% - 16.1% ซึง่ มีคา่ สูงกว่าอัตราคิดลด (WACC) ทีร่ อ้ ยละ 8.0 อีกทัง้ โครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 8.7 – 10.7
ปี สําหรับทีด่ นิ กรรมสิทธิ ์ของบริษทั ซึง่ เป็ นระยะเวลาคืนทุนทีน่ ่าพอใจ
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โครงการที่ 7 – WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpicit km. 5
รายการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ

ระยะเวลาประมาณการ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้า
อัตราการเช่าพืน้ ที่
(Occupancy Rate)
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

กรณี ที่ 1















ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
อัตราการเติบโตของมูลค่า
สุดท้าย (Terminal Growth
Rate)
เงินลงทุนเริม่ แรกของ
โครงการ
อัตราคิดลด (WACC)











กรณี ที่ 2

ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า  ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
สาธารณูปโภค เท่ากับ 13,000 บาท
สาธารณูปโภค เท่ากับ 15,000 บาท
ต่อตารางเมตร
ต่อตารางเมตร
ค่าเช่าและค่าบริการราคา 173 บาท  ค่าเช่าและค่าบริการราคา 157 บาท
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ประมาณ 10 ปี
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าทัง้ หมดประมาณ 40,500 ตารางเมตร และจะเริม่ รับรู้
รายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557
ร้อยละ 60 ในปี 2557 และคาดว่าจะเพิม่ เป็ นร้อยละ 100 ตัง้ แต่ปี 2558 เป็ นต้นไป
ต้นทุนบริการหลักคือค่าเสื่อมราคาของอาคารคลังสินค้า อ้างอิงจากนโยบายทาง
บัญชีของบริษทั
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วยค่าบริหารจัดการ
และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ โดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 ต่อปี
ซึง่ อัตราการเพิม่ ขึน้ เป็ นค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 25462555)
ค่าใช้จา่ ยประกันภัยอ้างอิงจากตามสัญญาประกันภัย
ค่าบํารุงรักษาพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของโครงการประมาณ 1 ล้านบาท ทุกๆ 5 ปี
อัตราดอกเบีย้ ของลูกค้าชัน้ ดี (Minimum Loan Rate หรือ MLR) หลังหักส่วนลด
ของสถาบันทางการเงิน
ร้อยละ 20
อ้างอิงค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2546-2555) ทีร่ อ้ ยละ 1.3

เงินลงทุนเริม่ แรกของโครงการประกอบด้วยต้นทุนค่าที่ดนิ ค่าถมดิน และต้นทุน
ค่าก่อสร้าง
ร้อยละ 8.0 (รายละเอียดการคํานวณแสดงในหัวข้อ 5.2)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 7 จากการคํานวณกรณี ที่ 1
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั บนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
มูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
30.0
(6.0)
17.5
41.5
38.4

2558
63.5
(12.7)
17.5
68.4
58.6

2559
63.5
(12.7)
17.5
68.3
54.2

2560
68.5
(13.7)
17.5
72.3
53.1

2561
70.8
(14.2)
17.5
74.2
50.4

2562
71.8
(14.4)
17.5
75.0
47.1

2563
77.3
(15.5)
17.5
79.4
46.2

2564
81.0
(16.2)
17.5
82.3
44.3

2565
80.9
(16.2)
17.5
82.3
41.0

2566
86.0
(17.2)
17.5
86.3
39.8
1297.5

2565
68.9
(13.8)
20.2
75.4
37.6

2566
73.4
(14.7)
20.2
79.0
36.5
1187.2

473.2
598.9
(786.6)
285.5
12.4%
10.6

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 7 จากการคํานวณวิ ธีที่ 2
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั บนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
มูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
22.7
(4.5)
20.2
38.3
35.5

2558
53.2
(10.6)
20.2
62.7
53.8

2559
53.1
(10.6)
20.2
62.7
49.7

2560
57.7
(11.5)
20.2
66.4
48.7

2561
59.7
(11.9)
20.2
68.0
46.2

2562
60.7
(12.1)
20.2
68.7
43.2

2563
65.7
(13.1)
20.2
72.7
42.3

2564
69.0
(13.8)
20.2
75.4
40.6

434.1
547.9
(867.5)
114.5
9.8%
12.4

จากการคํานวณมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิของโครงการ โดยใช้อตั ราคิดลด (WACC) ของโครงการทีค่ าํ นวณได้เท่ากับร้อย
ละ 8.0 จะได้มลู ค่าปจั จุบนั ของโครงการ (NPV) เท่ากับ 114.5 – 285.5 ล้านบาท ซึง่ มีมลู ค่าเป็ นบวกแสดงถึงความคุม้ ค่า
ในการลงทุนและสามารถเพิม่ มูลค่ากิจการ และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 9.8%
- 12.4% ซึง่ มีค่าสูงกว่าอัตราคิดลด (WACC) ทีร่ อ้ ยละ 8.0 อีกทัง้ โครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 10.6 - 12.4 ปี
สําหรับทีด่ นิ กรรมสิทธิ ์ของบริษทั ซึง่ เป็ นระยะเวลาคืนทุนทีน่ ่าพอใจ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

โครงการที่ 8 WHA Mega Logistics Center Laemchabang
รายการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ

ระยะเวลาประมาณการ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้า

อัตราการเช่าพืน้ ที่
(Occupancy Rate)
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

กรณี ที่ 1















ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
อัตราการเติบโตของมูลค่า
สุดท้าย (Terminal Growth
Rate)
เงินลงทุนเริม่ แรกของ
โครงการ
อัตราคิดลด (WACC)











กรณี ที่ 2

ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า  ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
สาธารณูปโภค เท่ากับ 13,000 บาท
สาธารณูปโภค เท่ากับ 15,000 บาท
ต่อตารางเมตร
ต่อตารางเมตร
ค่าเช่าและค่าบริการราคา 170 บาท  ค่าเช่าและค่าบริการราคา 150 บาท
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ประมาณ 10 ปี
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าทัง้ หมดประมาณ 49,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็ น 2
เฟส ได้แก่
- เฟสที่ 1 มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 21,215 ตารางเมตร เริม่ รับรู้
รายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557
- เฟสที่ 2 มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 27,785 ตารางเมตร เริม่ รับรู้
รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558
อัตราเช่าพืน้ ทีข่ องเฟสที่ 1 เท่ากับร้อยละ 100 ในปี 2557 เป็ นต้นไป
อัตราเช่าพืน้ ทีข่ องเฟสที่ 2 เท่ากับร้อยละ 100 ในปี 2558 เป็ นต้นไป
ต้นทุนบริการหลักคือค่าเสื่อมราคาของอาคารคลังสินค้า อ้างอิงจากนโยบายทาง
บัญชีของบริษทั
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารประมาณ 1.8 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วยค่าบริหารจัดการ
และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ โดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 ต่อปี
ซึง่ อัตราการเพิม่ ขึน้ เป็ นค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 25462555)
ค่าใช้จา่ ยประกันภัยอ้างอิงจากตามสัญญาประกันภัย
ค่าบํารุงรักษาพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของโครงการประมาณ 1 ล้านบาท ทุกๆ 5 ปี
อัตราดอกเบีย้ ของลูกค้าชัน้ ดี (Minimum Loan Rate หรือ MLR) หลังหักส่วนลด
ของสถาบันทางการเงิน
ร้อยละ 20
อ้างอิงค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2546-2555) ทีร่ อ้ ยละ 1.3

เงินลงทุนเริม่ แรกของโครงการประกอบด้วยต้นทุนค่าที่ดนิ ค่าถมดิน และต้นทุน
ค่าก่อสร้าง
ร้อยละ 8.0 (รายละเอียดการคํานวณแสดงในหัวข้อ 5.2)

หน้าที่ 51

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 8 จากการคํานวณกรณี ที่ 1
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั บนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
มูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
13.2
(2.6)
14.1
24.7
23.4

2558
29.2
(5.8)
21.2
44.5
39.2

2559
76.3
(15.3)
21.2
82.3
66.9

2560
79.2
(15.8)
21.2
84.6
63.7

2561
80.5
(16.1)
21.2
85.6
59.7

2562
86.2
(17.2)
21.2
90.2
58.2

2563
89.4
(17.9)
21.2
92.7
55.4

2564
92.0
(18.4)
21.2
94.8
52.4

2565
97.1
(19.4)
21.2
98.9
50.6

2566
99.6
(19.9)
21.2
100.9
47.8
1516.5

517.3
718.2
(790.8)
444.7
13.9%
9.9

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 8 จากการคํานวณกรณี ที่ 2
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั บนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
มูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
7.6
(1.5)
16.3
22.4
21.3

2558
19.8
(4.0)
24.5
40.3
35.4

2559
61.5
(12.3)
24.5
73.7
59.9

2560
64.0
(12.8)
24.5
75.7
57.0

2561
65.1
(13.0)
24.5
76.6
53.4

2562
70.3
(14.1)
24.5
80.7
52.1

2563
73.0
(14.6)
24.5
82.9
49.5

2564
75.3
(15.1)
24.5
84.7
46.8

2565
79.9
(16.0)
24.5
88.4
45.2

2566
82.0
(16.4)
24.5
90.0
42.6
1353.6

463.4
641.0
(888.8)
215.6
10.6%
11.8

จากการคํานวณมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิของโครงการ โดยใช้อตั ราคิดลด (WACC) ของโครงการทีค่ าํ นวณได้เท่ากับร้อย
ละ 8.0 จะได้มลู ค่าปจั จุบนั ของโครงการ (NPV) เท่ากับ 215.6 – 444.7 ล้านบาท ซึง่ มีมลู ค่าเป็ นบวกแสดงถึงความคุม้ ค่า
ในการลงทุนและสามารถเพิม่ มูลค่ากิจการ และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ
10.6% - 13.9% ซึง่ มีคา่ สูงกว่าอัตราคิดลด (WACC) ทีร่ อ้ ยละ 8.0 อีกทัง้ โครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9.9 - 11.8
ปี สําหรับทีด่ นิ กรรมสิทธิ ์ของบริษทั ซึง่ เป็ นระยะเวลาคืนทุนทีน่ ่าพอใจ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

โครงการที่ 9 WHA Khonkaen
รายการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ

ระยะเวลาประมาณการ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้า
อัตราการเช่าพืน้ ที่
(Occupancy Rate)
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

กรณี ที่ 1















ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
อัตราการเติบโตของมูลค่า
สุดท้าย (Terminal Growth
Rate)
เงินลงทุนเริม่ แรกของ
โครงการ
อัตราคิดลด (WACC)











กรณี ที่ 2

ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า  ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
สาธารณูปโภค เท่ากับ 13,000 บาท
สาธารณูปโภค เท่ากับ 15,000 บาท
ต่อตารางเมตร
ต่อตารางเมตร
ค่าเช่าและค่าบริการราคา 170 บาท  ค่าเช่าและค่าบริการราคา 150 บาท
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ประมาณ 10 ปี
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าทัง้ หมดประมาณ 35,000 ตารางเมตร และจะเริม่ รับรู้
รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557
ร้อยละ 100 ตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นไป
ต้นทุนบริการหลักคือค่าเสื่อมราคาของอาคารคลังสินค้า อ้างอิงจากนโยบายทาง
บัญชีของบริษทั
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารประมาณ 1.8 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วยค่าบริหารจัดการ
และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ โดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 ต่อปี
ซึง่ อัตราการเพิม่ ขึน้ เป็ นค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 25462555)
ค่าใช้จา่ ยประกันภัยอ้างอิงจากตามสัญญาประกันภัย
ค่าบํารุงรักษาพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของโครงการประมาณ 1 ล้านบาท ทุกๆ 5 ปี
อัตราดอกเบีย้ ของลูกค้าชัน้ ดี (Minimum Loan Rate หรือ MLR) หลังหักส่วนลด
ของสถาบันทางการเงิน
ร้อยละ 20
อ้างอิงค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2546-2555) ทีร่ อ้ ยละ 1.3

เงินลงทุนเริม่ แรกของโครงการประกอบด้วยต้นทุนค่าที่ดนิ ค่าถมดิน และต้นทุน
ค่าก่อสร้าง
ร้อยละ 8.0 (รายละเอียดการคํานวณแสดงในหัวข้อ 5.2)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึง่ สินทรัพย์

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 9 จากการคํานวณกรณี ที่ 1
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั บนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
มูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
27.0
(5.4)
7.6
29.2
28.1

2558
54.0
(10.8)
15.2
58.4
52.0

2559
54.0
(10.8)
15.2
58.3
48.1

2560
57.5
(11.5)
15.2
61.2
46.7

2561
60.1
(12.0)
15.2
63.2
44.6

2562
61.0
(12.2)
15.2
64.0
41.8

2563
64.9
(13.0)
15.2
67.1
40.6

2564
68.8
(13.8)
15.2
70.2
39.3

2565
68.8
(13.8)
15.2
70.2
36.4

2566
72.1
(14.4)
15.2
72.8
34.9
1094.8

412.5
525.2
(589.2)
348.5
14.2%
9.7

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 9 จากการคํานวณกรณี ที่ 2
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั บนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
มูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
21.7
(4.3)
8.7
26.1
25.1

2558
43.4
(8.7)
17.5
52.2
46.5

2559
43.4
(8.7)
17.5
52.2
43.0

2560
46.5
(9.3)
17.5
54.7
41.7

2561
48.7
(9.7)
17.5
56.4
39.8

2562
49.6
(9.9)
17.5
57.2
37.4

2563
53.1
(10.6)
17.5
59.9
36.3

2564
56.5
(11.3)
17.5
62.7
35.1

2565
56.5
(11.3)
17.5
62.7
32.5

2566
59.3
(11.9)
17.5
64.9
31.1
975.9

368.6
468.2
(659.2)
177.6
10.8%
11.6

จากการคํานวณมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิของโครงการ โดยใช้อตั ราคิดลด (WACC) ของโครงการทีค่ าํ นวณได้เท่ากับร้อย
ละ 8.0 จะได้มลู ค่าปจั จุบนั ของโครงการ (NPV) เท่ากับ 177.6 – 348.5 ล้านบาท ซึง่ มีมลู ค่าเป็ นบวกแสดงถึงความคุม้ ค่า
ในการลงทุนและสามารถเพิม่ มูลค่ากิจการ และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ
10.8% - 14.2% ซึง่ มีค่าสูงกว่า WACC ทีร่ อ้ ยละ 8.0 อีกทัง้ โครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9.7 – 11.6 ปี สําหรับ
ทีด่ นิ กรรมสิทธิ ์ของบริษทั ซึง่ เป็ นระยะเวลาคืนทุนทีน่ ่าพอใจ
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โครงการที่ 10 WHA Mega Panthong
รายการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ

ระยะเวลาการทําประมาณ
การ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้า

อัตราการเช่าพืน้ ที่
(Occupancy Rate)

กรณี ที่ 1












ต้นทุนบริการ



ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร





ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
อัตราการเติบโตของมูลค่า
สุดท้าย (Terminal Growth
Rate)







ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
สาธารณูปโภค เท่ากับ 13,000 บาท
ต่อตารางเมตร
ค่าเช่าและค่าบริการราคา 170 บาท
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ประมาณ 10 ปี

กรณี ที่ 2




ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
สาธารณูปโภค เท่ากับ 15,000 บาท
ต่อตารางเมตร
ค่าเช่าและค่าบริการราคา 150 บาท
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

พืน้ ที่ให้เช่าอาคารคลังสินค้าทัง้ หมดประมาณ 119,000 ตารางเมตร โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 เฟส ได้แก่
- เฟสที่ 1 พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 59,500 ตารางเมตร จะเริม่
รับรูร้ ายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557
- เฟสที่ 2 พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 29,750 ตารางเมตร จะเริม่
รับรูร้ ายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558
- เฟสที่ 3 พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 29,750 ตารางเมตร จะเริม่
รับรูร้ ายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559
อัตราการเช่าพืน้ ทีข่ องเฟสที่ 1 ร้อยละ 100 ในปี 2557 เป็ นต้นไป
อัตราการเช่าพืน้ ทีข่ องเฟสที่ 2 ร้อยละ 100 ในปี 2558 เป็ นต้นไป
อัตราการเช่าพืน้ ทีข่ องเฟสที่ 3 ร้อยละ 100 ในปี 2559 เป็ นต้นไป
ต้นทุนบริการหลักคือค่าเสื่อมราคาของอาคารคลังสินค้า อ้างอิงจากนโยบายทาง
บัญชีของบริษทั
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารประมาณ 3.9 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วยค่าบริหารจัดการ
และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ โดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 ต่อปี
ซึง่ อัตราการเพิม่ ขึน้ เป็ นค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 25462555)
ค่าใช้จา่ ยประกันภัยอ้างอิงจากตามสัญญาประกันภัย
ค่าบํารุงรักษาพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของโครงการประมาณ 1 ล้านบาท ทุกๆ 5 ปี
อัตราดอกเบีย้ ของลูกค้าชัน้ ดี (Minimum Loan Rate หรือ MLR) หลังหักส่วนลด
ของสถาบันทางการเงิน
ร้อยละ 20
อ้างอิงค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2546-2555) ทีร่ อ้ ยละ 1.3
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รายการ
เงินลงทุนเริม่ แรกของ
โครงการ
อัตราคิดลด (WACC)

กรณี ที่ 1




กรณี ที่ 2

เงินลงทุนเริม่ แรกของโครงการประกอบด้วยต้นทุนค่าที่ดนิ ค่าถมดิน และต้นทุน
ค่าก่อสร้าง
ร้อยละ 8.0 (รายละเอียดการคํานวณแสดงในหัวข้อ 5.2)

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 10 จากการคํานวณกรณี ที่ 1
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั
มูลค่าปจจุบนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2558
48.6
(9.7)
38.6
77.5
73.1

2559
126.3
(25.3)
51.5
152.5
133.2

2560
186.8
(37.4)
51.5
201.0
162.5

2561
194.9
(39.0)
51.5
207.4
155.2

2562
205.0
(41.0)
51.5
215.5
149.2

2563
211.0
(42.2)
51.5
220.3
141.2

2564
220.9
(44.2)
51.5
228.3
135.4

2565
230.9
(46.2)
51.5
236.2
129.7

2566
236.5
(47.3)
51.5
240.7
122.4

2567
248.5
(49.7)
51.5
250.3
117.8
3762.6

1,319.9
1,770.4
(2,045.9)
1,044.4
13.6%
11.1

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 10 จากการคํานวณกรณี ที่ 2
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
มูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
ั
มูลค่าปจจุบนั ของมูลค่าสุดท้าย ณ ปี ที่ 10
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2558
32.0
(6.4)
44.6
70.2
66.2

2559
96.3
(19.3)
59.4
136.5
119.2

2560
149.9
(30.0)
59.4
179.3
145.0

2561
156.9
(31.4)
59.4
184.9
138.4

2562
171.2
(34.2)
59.4
196.4
136.0

2563
171.2
(34.2)
59.4
196.4
125.9

2564
180.0
(36.0)
59.4
203.4
120.7

2565
188.8
(37.8)
59.4
210.4
115.6

2566
193.6
(38.7)
59.4
214.3
109.0

2566
204.3
(40.9)
59.4
222.9
104.9
3350.3

1,180.9
1,576.4
(2,283.9)
473.4
10.3%
13.0

จากการคํานวณมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิของโครงการ โดยใช้อตั ราคิดลด (WACC) ของโครงการทีค่ าํ นวณได้เท่ากับร้อย
ละ 8.0 จะได้มลู ค่าปจั จุบนั ของโครงการ (NPV) เท่ากับ 473.4 – 1,044.4 ล้านบาท ซึง่ มีมลู ค่าเป็ นบวกแสดงถึงความ
คุม้ ค่าในการลงทุนและสามารถเพิม่ มูลค่ากิจการ และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ
10.3% - 13.6% ซึง่ มีค่าสูงกว่าอัตราคิดลด (WACC) ทีร่ อ้ ยละ 8.0 อีกทัง้ โครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 11.1 13.0 ปี สําหรับทีด่ นิ กรรมสิทธิ ์ของบริษทั ซึง่ เป็ นระยะเวลาคืนทุนทีน่ ่าพอใจ
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โครงการที่ 11 WHA Bangna Trad
รายการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้า

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ

ระยะเวลาการทําประมาณ
การ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้า

อัตราการเช่าพืน้ ที่
(Occupancy Rate)

กรณี ที่ 1












ต้นทุนบริการ





ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร





ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้






กรณี ที่ 2

ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า  ต้น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้า งประกอบด้ว ย ค่ า
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
วัส ดุ ก่ อ สร้า ง ค่ า แรง และค่ า ระบบ
สาธารณูปโภค เท่ากับ 13,000 บาท
สาธารณูปโภค เท่ากับ 15,000 บาท
ต่อตารางเมตร
ต่อตารางเมตร
ค่าเช่าและค่าบริการราคา 166 บาท  ค่าเช่าและค่าบริการราคา 150 บาท
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ต่อตารางเมตร และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
ในอัตราร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี
30 ปี ซึง่ สอดคล้องกับระยะเวลาของสิทธิการเช่าทีด่ นิ ของโครงการ
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าทัง้ หมดประมาณ 170,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็ น
3 เฟส ได้แก่
- เฟสที่ 1 มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 30,000 ตารางเมตร จะเริม่
รับรูร้ ายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557
- เฟสที่ 2 มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 70,000 ตารางเมตร จะเริม่
รับรูร้ ายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557
- เฟสที่ 3 มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่าอาคารคลังสินค้าประมาณ 70,000 ตารางเมตร จะเริม่
รับรูร้ ายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558
อัตราการเช่าพืน้ ทีข่ องเฟสที่ 1 ร้อยละ 100 ในปี 2557 เป็ นต้นไป
อัตราการเช่าพืน้ ทีข่ องเฟสที่ 2 ร้อยละ 100 ในปี 2557 เป็ นต้นไป
อัตราการเช่าพืน้ ทีข่ องเฟสที่ 3 ร้อยละ 100 ในปี 2558 เป็ นต้นไป
ต้นทุนบริการหลักคือค่าเสื่อมราคาของอาคารคลังสินค้า และค่าตัดจําหน่ ายสิทธิ
การเช่าทีด่ นิ อ้างอิงจากนโยบายทางบัญชีของบริษทั
ค่าใช้จ่ายในสิทธิการเช่าทีด่ นิ เริม่ ต้นประมาณ 15.3 ล้านบาทต่อปี และเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 10 ทุกๆ 5 ปี
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารประมาณ 5.4 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วยค่าบริหารจัดการ
และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ โดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 ต่อปี
ซึง่ อัตราการเพิม่ ขึน้ เป็ นค่าเฉลีย่ อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานย้อนหลัง 10 ปี (ปี 25462555)
ค่าใช้จา่ ยประกันภัยอ้างอิงจากตามสัญญาประกันภัย
ค่าบํารุงรักษาพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของโครงการประมาณ 1 ล้านบาท ทุกๆ 5 ปี
อัตราดอกเบีย้ ของลูกค้าชัน้ ดี (Minimum Loan Rate หรือ MLR) หลังหักส่วนลด
ของสถาบันทางการเงิน
ร้อยละ 20
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รายการ
เงินลงทุนเริม่ แรกของ
โครงการ
อัตราคิดลด (WACC)

กรณี ที่ 1




กรณี ที่ 2

เงินลงทุนเริม่ แรกของโครงการประกอบด้วยต้นทุนค่าสิทธิการเช่า ค่าถมดิน และ
ต้นทุนค่าก่อสร้าง
ร้อยละ 8.0 (รายละเอียดการคํานวณแสดงในหัวข้อ 5.2)

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 11 จากการคํานวณกรณี ที่ 1
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจําหน่ าย
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
(27.3)
0
55.2
11.7
39.6
37.4

2558
121.9
(24.4)
73.6
15.7
186.7
163.1

2559
226.1
(45.2)
73.6
15.7
270.1
218.4

2560
231.6
(46.3)
73.6
15.7
274.6
205.4

2561
248.3
(49.7)
73.6
15.7
287.9
199.4

2562
258.1
(51.6)
73.6
15.7
295.7
189.6

2563
264.2
(52.8)
73.6
15.7
300.6
178.4

2564
283.6
(56.7)
73.6
15.7
316.1
173.6

2565
295.0
(59.0)
73.6
15.7
325.3
165.4

2566 300.8 (60.2) 73.6 15.7 329.8 155.2 -

2586
179.3
(35.9)
18.4
3.9
165.8
16.3

3,707.8
(2,680.0)
1,027.8
10.8%
10.2

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงิ นสดของโครงการที่ 11 จากการคํานวณกรณี ที่ 2
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี
ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจําหน่ าย
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
มูลค่าปจจุ
ั บนั ของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
รวมมูลค่าปจจุ
เงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ
มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการ (NPV)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

2557
(44.9)
0
63.7
11.7
30.5
28.8

2558
89.1
(17.8)
84.9
15.7
171.8
150.1

2559
183.8
(36.8)
84.9
15.7
247.6
200.2

2560
188.9
(37.8)
84.9
15.7
251.7
188.3

2561
203.9
(40.8)
84.9
15.7
263.7
182.6

2562
212.8
(42.6)
84.9
15.7
270.8
173.6

2563
218.3
(43.7)
84.9
15.7
275.2
163.3

2564
236.0
(47.2)
84.9
15.7
289.3
158.9

2565
246.3
(49.3)
84.9
15.7
297.6
151.3

2566 251.4 (50.3) 84.9 15.7 301.7 142.0 -

2586
137.0
(27.4)
21.2
3.9
134.7
13.2

3,382.3
(3,020)
362.3
8.8%
11.9

จากการคํานวณมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิของโครงการ โดยใช้อตั ราคิดลด (WACC) ของโครงการทีค่ าํ นวณได้เท่ากับร้อย
ละ 8.0 จะได้มลู ค่าปจั จุบนั ของโครงการ (NPV) เท่ากับ 362.3 – 1,027.8 ล้านบาท ซึง่ มีมลู ค่าเป็ นบวกแสดงถึงความ
คุม้ ค่าในการลงทุนและสามารถเพิม่ มูลค่ากิจการ และมีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ
8.8% - 10.8% ซึง่ มีค่าสูงกว่า WACC ทีร่ อ้ ยละ 8.0 อีกทัง้ โครงการมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 10.2 - 11.9 ปี คิดเป็ น
หนึ่งในสามของระยะเวลาสิทธิการเช่าทีด่ นิ 30 ปี ซึง่ เป็ นระยะเวลาคืนทุนทีน่ ่าพอใจ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาในการได้มาซึง่ สิทธิการเช่าทีด่ นิ โครงการที่
11 เนื่องจากทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่ใช่ผชู้ าํ นาญและมีความเชีย่ วชาญในการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าทีด่ นิ ดังนัน้
หากพิจารณาจากการประเมินมูลค่าโครงการที่ 11 ซึ่งได้รวมมูลค่าสิทธิการเช่าทีจ่ ะได้มาและค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเช่าใน
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อนาคต จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนการลงทุนและมูลค่าปจั จุบนั ของโครงการอยูใ่ นเกณฑ์ทน่ี ่ าลงทุน ทัง้ นี้มลู ค่าปจั จุบนั ของ
สิทธิการเช่าทีด่ นิ ดังกล่าวมีสดั ส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาเฉลีย่ ของราคาตลาดของทีด่ นิ บริเวณนัน้
5.2. วิ ธีการคํานวณอัตราคิ ดลด

อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการคํานวณมูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคต คํานวณจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่
ถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital หรือ WACC) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปัจจัยหลัก

คําอธิ บาย

Ke

อัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ (Cost of Equity) เท่ากับร้อยละ 14.92 ซึง่ มีรายละเอียด
การคํานวณดังนี้
Ke = Rf + β (Rm – Rf)
โดยที่
Rf = อัตราผลตอบแทนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง (Risk Free Rate) ณ วันที่ 17
กรกฎาคม 2556 ทีร่ อ้ ยละ 3.66 (ทีม่ า: Bloomberg)
β
= อัตราการผันผวนของราคาหุ้นต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ค่าเบต้า
ของบริษทั ที่คํานวณได้เท่ากับ 1.10 (การคํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วง
นํ้ า หนักของบริษัท บริษัท ไทคอน อิน ดัสเทรียล คอนเน็ ค ชัน่ จํา กัด
(มหาชน) (TICON) และบริษทั ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน) (TFD) (ทีม่ า: Bloomberg วันที่ 17 กรกฎาคม 2556) โดย
Unleveraged Bata (βU) เป็ นค่า β ของ TICON และ TFD ทีน่ ํามาปรับ
ผลกระทบจากโครงสร้างทางการเงินออกไป เสมือนว่าไม่มภี าระหนี้สนิ
และคํานวณค่า Leveraged Bata (βL) โดยใช้สตู รการคํานวณดังนี้ βL =
βU * (1 + (1 – Tax rate) * D/E) โดยที่ Tax rate คือ อัตราภาษีท่ี
แท้จริงของบริษทั และ D/E คืออัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และนําค่า βL ของ TICON และ TFD ที่
คํา นวณได้ม าถัว เฉลี่ย กับ ค่ า βL ของบริษัท ตามสัด ส่ว นมูล ค่ า ตลาด
(Market Capitalization)
Rm = อัตราผลตอบแทนตลาดเฉลีย่ (Market Return) ณ วันที่ 17 กรกฎาคม
2556 ทีร่ อ้ ยละ 13.90 (ทีม่ า: Bloomberg)
ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Debt) อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของลูกค้าชัน้ ดี (Minimum
Loan Rate หรือ MLR) หลังหักส่วนลด โดยใช้อตั ราสูงสุดตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของมูลค่าโครงการมาจากโครงสร้างเงินทุนตาม
เป้าหมาย (Target Capital Structure)

Kd
E
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ปัจจัยหลัก
D
V
T
WACC

คําอธิ บาย
ส่วนของหนี้สนิ คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ของมูลค่าโครงการ มาจากโครงสร้างเงินทุนตาม
เป้าหมาย (Target Capital Structure)
ผลรวมของ E และ D
อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลซึง่ เท่ากับร้อยละ 20
มีรายละเอียดการคํานวณตามสูตรดังนี้
WACC = Ke (E/V) + Kd (1-T)(D/V)
= 14.92% (33.33%) + 5.75% (1 - 20%) (66.67%)
= 8.0%

6. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการดําเนินโครงการในอนาคตจํานวน 11 โครงการ ทีส่ ามารถแบ่งออกเป็ น
การก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทีจ่ ะสร้างบนทีด่ นิ ทีร่ อการพัฒนาจํานวน 10 โครงการ และการ
ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าทีจ่ ะสร้างบนสิทธิการเช่าทีด่ นิ ทีก่ ําลังจะได้มาจํานวน 1 โครงการ
การทํารายการครัง้ นี้ถอื เป็ นธุรกิจปกติของบริษทั ที่จะทําให้บริษทั มี Backlog พืน้ ทีเ่ ช่าคลังสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้าเพิม่ ขึน้ ประมาณ 698,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในระยะเวลาอีก 2 ปี ขา้ งหน้า เพิม่
โอกาสในการขายสินทรัพย์เข้า WHAPF และ REIT ได้อย่างต่อเนื่อง ได้รบั ประโยชน์เชิงกลยุทธ์จากการทีม่ ลี ูกค้า
หลายประเภทมากขึน้ ทําให้สามารถลดความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั มี
รายได้คงทีต่ ่อเนื่องในระยะยาวจากการพัฒนาคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทัง้ 11 โครงการ นอกจากนี้จะทําให้
บริษทั มีกระแสเงินสดรับจากค่าเช่าทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงการเพิม่ การประหยัดต่อขนาด การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารและต้นทุนทางการเงินให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ทําให้สามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั
อย่างมีนยั สําคัญ
ทัง้ นี้ การเข้าทํารายการครัง้ นี้มขี อ้ ด้อย โดยจะทําให้บริษทั มีหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากจะต้องกู้
เงินจากสถาบันการเงินบางส่วนมาลงทุนในการพัฒนาคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทัง้ 11 โครงการ นอกจากนี้
ในการให้เช่าพืน้ ที่ อาจมีทงั ้ การเช่าระยะสัน้ และการเช่าระยะยาว ซึ่งการเช่าระยะสัน้ บริษทั อาจจะมีความเสีย่ งจาก
การที่ลูกค้าไม่ต่อสัญญาเช่า อาจจส่งผลให้ผลการดําเนินงานไม่ได้ตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ความสําเร็จของ
โครงการยังขึน้ กับปจั จัยภายนอกหลายอย่าง ได้แก่ การไม่มผี ูเ้ ช่าตามที่ประมาณการไว้ ความเพียงพอของแหล่ง
เงินทุน ความสามารถของผูร้ บั เหมาในการส่งมอบงานตามระยะเวลาทีก่ ําหนด และความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
เป็ นต้น ซึง่ หากปจั จัยดังกล่าวไม่เอือ้ อํานวย อาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการของบริษทั ได้
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ื่ โครงการ
ชอ

ลําด ับ

อ ัตราคิดลด

อ ัตราผลตอบแทนการ
ลงทุน (IRR)

มูลค่าปัจจุบ ันรวม (NPV)
(ลา้ นบาท)

ระยะเวลาคืนทุน
(ปี )
ตํ่าสุด - สูง สุด

(WACC)

ตํ่าสุด - สูง สุด

ตํ่าสุด - สูง สุด

1

W HA Logistics Center, Ladkrabang Phase II

8.0%

11.7% - 15.2%

97 - 184

9.2 - 11.1

2

W HA Mega Logistics Center Ladkrabang

8.0%

10.5% - 13.6%

263 - 592

10.0 - 11.9

3

W HA Mega Logistics Center Chonlaharnpicit Km 6

8.0%

10.0% - 12.3%

384 - 685

9.0 - 10.8

4

W HA Mega Logistics Center Chonlaharnpicit Km 4

8.0%

9.6% - 12.2%

246 - 546

10.8 - 12.5

5

W HA Surathani Phase I

8.0%

11.6% - 15.2%

306 - 538

9.1 - 11.0

6

W HA Logistics Kabinburi DC.

8.0%

12.3% - 16.1%

99 - 179

8.7 - 10.7

7

W HA Mega Logistics Center Chonlaharnpicit Km 5

8.0%

9.8% - 12.4%

114 - 285

10.6 - 12.4

8

W HA Mega Logistics Center Laemchabang

8.0%

10.6% - 13.9%

216 - 445

9.9 - 11.8

9

W HA Khonkaen

8.0%

10.8% - 14.2%

178 - 348

10

W HA Mega Panthong

8.0%

10.3% - 13.6%

473 - 1,044

11.1 - 13.0

9.7 - 11.6

11

Bangna Trad

8.0%

8.8% - 10.8%

362 - 1,028

10.2 - 11.9

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากผลตอบแทนจากเงินลงทุนทัง้ 11 โครงการ คาดว่าจะมี IRR ทีร่ อ้ ยละ 8.8 – 16.1
ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนักที่รอ้ ยละ 8.0 ซึ่งเป็ นผลตอบแทนที่คุม้ ค่าต่อการลงทุนและ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ ต่อบริษทั ในภาพรวม นอกจากนี้มลู ค่าปจั จุบนั (NPV) ของทุกโครงการมีค่ามากกว่าศูนย์ซง่ึ แสดง
ถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและสามารถเพิม่ มูลค่าของกิจการเช่นกัน และมีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยที่ 8.7 – 13.0 ปี
จากการประเมินมูลค่าโครงการดังกล่าว ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่าลงทุนของทัง้ 11 โครงการ มี
ความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากบริษทั มีการขายสินทรัพย์เข้า WHAPF หรือ REIT ในอนาคต จะสามารถเพิม่
IRR และ NPV อีกทัง้ มีระยะเวลาการคืนทุนของโครงการนัน้ ๆ เร็วขึ้น โดยบริษทั สามารถนํ าเงินที่ได้รบั จากการ
จําหน่ ายสินทรัพย์ไปใช้เป็ นเงินลงทุนของโครงการใหม่ๆในอนาคต เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(ROE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ทีเ่ หมาะสม
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