บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “WHA Corporation”) กอตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 170.0 ลานบาท โดย คุณสมยศ อนันตประยูร และ คุณจรีพร
อนันตประยูร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาและใหเชาและบริการโครงการฯ คุณภาพสูงที่ออกแบบมา
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาแตละราย (Built-to-Suit) และWarehouse Farm ซึ่งเปนโครงการที่มีสวนผสม
ของโครงการประเภท Built-to-Suit และโครงการสรางแบบสําเร็จรูป (Ready-Built) มาตรฐานสูง เพื่อรองรับความ
ตองการที่เพิ่มมากขึ้นของทั้งกลุมลูกคาในปจจุบันและลูกคารายใหม
ในปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 510.0 ลานบาท โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 380.6 ลานบาท
บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอย คือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 260.0 ลานบาท ชําระ
แลวเต็มจํานวน และบริษัท แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 310.0 ลานบาท ชําระแลวเต็ม
จํานวน รวมเรียกวา “บริษัทยอย” (บริษัทฯ และ บริษัทยอย รวมเรียกวา “กลุมบริษัทฯ”) และลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนดแวรเฮาส ฟนด (“กองทุนรวมฯ) โดย ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหนวยลงทุนรอยละ 17.2
โดยตลอดระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมากลุมบริษัทฯ ไดรับการยอมรับเปนอยางดีจากลูกคาระดับบริษัทขามชาติ ใน
เรื่องของคุณภาพของโครงการและการใหบริการที่เปนไปตามมาตรฐานสากลรวมถึงความสามารถในการสงมอบ
โครงการใหแกลูกคาไดตรงตามเวลาทุกโครงการ จึงทําใหกลุมบริษัทฯ มีชื่อเสียง และไดรับความไววางใจอยางสูงจาก
ลูกคา ดังจะเห็นไดจากอัตราการเชารอยละ 100.0 ของพื้นที่เชาประเภท Built-to-Suit ทั้งหมด และมีการเติบโตอยาง
ตอเนื่องของพื้นที่ที่ไดรับการภายใตการบริหารจัดการของกลุมบริษัทฯ ซึ่งรวมพื้นที่ของกองทุนรวมฯ โดยมีอัตราการ
เติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) สูงถึงรอยละ 297.97 ในระหวางชวงป 2549 ถึงสิ้นไตรมาส 21 ป 2555 ซึ่งนับรวมพื้นที่
พัฒนาและไดรับการเชาภายใตการบริหารจัดการของกลุมบริษัทฯ ณ ไตรมาส 21 ป 2555 รวมกวา 385,629.1
426,898.4 ตารางเมตร
กลุมบริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะเปนบริษัทชั้นนําของประเทศไทยในฐานะผูพัฒนาโครงการฯ ระดับพรีเมี่ยมแบบ Builtto-Suit ควบคูไปกับการพัฒนาโครงการแบบ Warehouse Farm (เพื่อใหบริการทั้งในรูปแบบ Built-to-Suit เพื่อรองรับ
ความตองการของลูกคาหลักบางกลุม ที่มีลักษณะเฉพาะเชน การสํารองพื้นที่ตอขยายเพื่อใชงานในอนาคต และ แบบ
Ready-Built เพื่อรองรับฐานลูกคากลุมใหมและเพื่อการดําเนินธุรกิจที่ตอบสนองความตองการของตลาดไดทันทวงที)
โดยกลุมบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับคุณภาพของโครงการทุกโครงการซึ่งสะทอนใหเห็นไดจากคุณภาพของวัสดุที่เปน
ผลจากการวิจัยและพัฒนาของกลุมบริษัทฯ รวมกับบริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรับน้ําหนักของพื้นอาคาร การกําหนดความสูง (Clear Height) ของอาคารที่เหมาะสมกับการใชงานของลูกคา
จํานวนและการวางตําแหนงประตู วางตําแหนงสําหรับขนถายสินคา และการปรับระดับพื้นใหมีความเรียบ (flatness) ที่
เหมาะสมกับการจัดวางชั้นวางสินคา (Rack) ระดับของพื้นอาคารที่เหมาะสมกับความสูงของรถขนสงสินคา ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบระบายอากาศ และ ระบบควบคุมอุณหภูมิตาง ๆ นอกจากนั้นยังมุงเนนจัดหาทําเลที่ตั้งที่เปนจุด
ยุทธศาสตรก ารขนสง และกระจายสิน คา ที่สํา คัญและสอดคลองกับ ความต องการของลูก คา
เพื่อชวยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันใหกับลูกคาผานทางการควบคุมตนทุนดานโลจิสติกสที่เหมาะสม จึงทําใหกลุมบริษัทฯ มี
ความโดดเดนแตกตางจากผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายอื่น ๆ และสงผลทําใหกลุมบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากผู
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เชาที่เปนบริษัทขามชาติขนาดใหญ และมีความสัมพันธอันดีกับผูเชาทุกรายเสมอมา ซึ่งจะเห็นไดจากการที่ผูเชาสวน
ใหญมีแนวโนมที่จะตอสัญญาเชา และขอเพิ่มพื้นที่เชาอยางตอเนื่อง
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2552 2553 และ 2554 และ ในงบการเงินรวมสําหรับรอบป
บัญชี 2554 บริษัทฯ มีรายไดจํานวน 15.4 ลานบาท 169.8 ลานบาท 107.5 ลานบาท และ 590.3 ลานบาท ตามลําดับ
ซึ่งคิดเปนรายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ จํานวน 15.4 ลานบาท 169.8 ลานบาท 107.5 ลานบาท และ
240.2 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราเติบโตถัวเฉลี่ยตอป (CAGR) เทากับรอยละ 295.5 ตอป ซึ่งการเติบโตของรายไดสวน
ใหญ มาจากการเพิ่มขึ้นของการพัฒนาโครงการคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานเพื่อใหเชาและบริการ โดย
รายไดคาเชาและคาบริการคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.1 รอยละ 25.4 รอยละ 83.7 และรอยละ 92.0 ของรายไดรวมจาก
การดําเนินธุรกิจปกติ ตามลําดับ
บริษัทฯ แบงประเภทธุรกิจ ออกเปน 3 ประเภทหลัก ดังนี้
(1) ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อรายไดคาเชาและบริการ: ใหเชาและบริการอาคารคลังสินคา ศูนยกระจาย
สินคา และโรงงาน
(2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อจําหนาย: จําหนายโครงการคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงาน ใหแก
กองทุนรวมฯ และ/หรือ REIT และ/หรือ บุคคลภายนอก
(3) ธุรกิจการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยและลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเพื่อรับเงินปนผล: บริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพยและรับเงินปนผลที่ไดรับจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ
รายไดหลักประเภทแรกของบริษัทฯ คือ รายไดคาเชาและบริการจากธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2552 2553 และ 2554 และงบการเงินรวมสําหรับรอบปบัญชี 2554
บริษัทฯ มีรายไดจากการเชาและบริการคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงาน จํานวนรวม 15.2 ลานบาท 43.1
ลานบาท 90.0 ลานบาท และ 220.9 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมทั้งสิ้นรอยละ 98.7 รอยละ 25.4
รอยละ 83.7 และรอยละ 37.4 ตามลําดับ
รายไดหลักประเภทที่สองของบริษัทฯ คือ กําไรจากการขายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมฯ ซึ่งในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ สําหรับรอบป 2553 บริษัทฯ มีกําไรจากการขายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมฯ จํานวน 126.4 ลานบาท คิด
เปนสัดสวนรอยละ 74.5 ของรายไดรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอขายโครงการคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา
และโรงงาน ใหกับกองทุนรวมฯ อยางตอเนื่อง เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนหนึ่งของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการใน
อนาคต
รายไดหลักประเภทที่สามของบริษัทฯ คือ รายไดจากการบริหารอสังหาริมทรัพยและรายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ ซึ่งจากนโยบายการดําเนินธุรกิจที่บริษัทฯ จะขายสินทรัพยใหแกกองทุนรวมฯ อยาง
ตอเนื่องนั้น จะทําใหบริษัทฯ มีรายไดในสวนนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับ
รอบปบัญชี 2553 และ 2554 และในงบการเงินรวมสําหรับรอบปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากการบริหารคลังสินคา
จํานวน 0.1 ลานบาท 2.2 ลานบาท และ 2.2 ลานบาท ตามลําดับ และมีรายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย
เผื่อขายจํานวน 0.0 ลานบาท 10.6 ลานบาท และ 10.6 ลานบาท ตามลําดับ

สวนที่ 1 หนาที่ 2

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ อยูในเกณฑสูงอยางตอเนื่อง โดยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับรอบป
บัญชี 2552 2553 และ 2554 และงบการเงินรวมสําหรับรอบปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนจากรายไดคาเชา
และบริการอยูในระดับสูง ในอัตรารอยละ 55.5 รอยละ 50.3 รอยละ 75.2 และรอยละ 80.4 ตามลําดับ และมีอัตรากําไร
ขั้นตนจากการขายสินทรัพยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2553 เทากับรอยละ 10.0
จากภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แสดงใหเห็นวา รายไดรวมของบริษัทฯ เติบโตขึ้น รวมทั้งมีอัตรากําไร
ขั้นตนที่อยูในระดับสูง สงผลใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่พัฒนาดีขึ้นเปนลําดับ โดยบริษัทฯ มีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบปบัญชี 2552 2553 และ 2554 และงบการเงินรวมสําหรับรอบปบัญชี 2554
เทากับ -2.5 ลานบาท 77.7 ลานบาท 17.4 ลานบาท และ 427.7 ลานบาท ตามลําดับ และ คิดเปนอัตรากําไร (ขาดทุน)
สุทธิ ในอัตรารอยละ -16.2 รอยละ 45.8 รอยละ 16.2 และรอยละ 72.5 ตามลําดับ (หากไมรวมกําไรจากการซื้อกิจการ
สําหรับงบการเงินรวมสําหรับรอบปบัญชี 2554 บริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิเทากับ 77.6 ลานบาท หรือคิดเปนอตรากําไร
สุทธิรอยละ 32.3)
ในงบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 รายไดรวมของบริษัทฯ เทากับ 1,985.6 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2554 จํานวน 1,885.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1,877.6 ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก 1)
บริษัทฯ มีรายไดคาเชาและบริการเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 157.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.9 ของรายไดรวม และ 2)
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินทรัพยโครงการอาคารคลังสินคา และโรงงานมูลคารวม 1,808.9 ลานบาท ใหกับ
กองทุนรวมฯ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 91.1 ของรายไดรวม โดยบริษัทฯ มีการรับรูรายไดจากการขายสินทรัพยทั้ง
จํา นวน แทนการบัน ทึ ก เฉพาะกํ า ไรจากการขายสิ น ทรั พ ย เนื่ อ งจาก บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะเสนอขายโครงการ
คลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงาน ใหกับกองทุนรวมฯ อยางตอเนื่อง จึงถือวาเปนรายไดจากการดําเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ
ในงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2555 บริษัทฯ มีรายไดรวม จํานวน 100.4 ลาน
บาท และ 1,985.6 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติ จํานวน 72.7 ลานบาท และ 1,985.6
ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนจากธุรกิจคาเชาและบริการ และ ธุรกิจการขายสินทรัพย สําหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในอัตรารอยละ 63.8 และรอยละ 10.6 ตามลําดับ ซึ่งจากผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดสงผลใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 173.7 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิ รอยละ 8.7
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยจากงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2552 ถึงป 2554 บริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 15.4 ลานบาท 169.7 ลานบาท
และ 107.5 ลานบาท ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราเติบโตถัวเฉลี่ยตอป (CAGR) เทากับรอยละ 164.6 ตอป โดยมีรายได
คาเชาและบริการ จํานวน 15.2 ลานบาท 43.0 ลานบาท และ 90.0 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.0 รอยละ 25.4
และรอยละ 83.7 ของรายไดรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2553 และ 2554 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ จํากัด และ บริษัท แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ จํากัด สงผลใหในปลายป 2554 ทั้ง 2 บริษัทดังกลาวเปน
บริษัทยอยของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเริ่มจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตป 2554 โดยงบการเงินรวมสําหรับรอบปบัญชี
2554 บริษัทฯ มีรายไดรวม 590.3 ลานบาท และมีรายไดคาเชาและบริการ จํานวน 220.9 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 37.4 ของรายไดรวม และสําหรับงบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31
มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 1,985.6 1,900.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2554 จํานวน
1,885.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1,877.6 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินทรัพย
สวนที่ 1 หนาที่ 3
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โครงการอาคารคลังสินคา และโรงงานมูลคารวม 1,808.9 ลานบาท ใหกับกองทุนรวมฯ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 91.1
ของรายไดรวม ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 173.7 ลานบาท และอัตรากําไรสุทธิรอยละ 8.7
เพิ่มขึ้นจากจํานวน 49.5 ลานบาท ในงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 หรือคิดเปนการเติบโตรอยละ
3,738.5 ซึ่งบริษัทฯ มีรายไดคาเชาและบริการจํานวน 20.5 ลานบาท และ 85.3 ลานบาท และรายไดจากการขาย
สินทรัพยจํานวน 0.0 และ 1,808.9 ลานบาท สําหรับงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2555
ตามลําดับ
ในเดือนธันวาคมป 2553 กลุมบริษัทฯ ไดขายทรัพยสินโครงการศูนยกระจายสินคาที่ ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี ที่
บริษัท คาโอ (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูเชา และโครงการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวก
แดง จ.ระยอง ที่บริษัท ไพรมัส อินเตอรเนชั่นแนล กรุงเทพฯ จํากัด เปนผูเชา 39,808.8 ตารางเมตร คิดเปนมูลคาการ
ขายรวม 1,283.0 ลานบาท และอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธป 2555 ที่กลุมบริษัทฯ ไดขายและโอนสิทธิการเชาโครงการ
ศูนยกระจายสินคา ถ.บางนาตราด กม.20 และโครงการคลังสินคาที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่บริษัท ดีเคเอส
เอช จํากัด เปนผูเชา กับโครงการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ที่บริษัท ดู
คาติ มอเตอร (ประเทศไทย) จํ า กั ด เป น ผู เ ช า ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ร วม 107,277.4 ตารางเมตร คิ ด เป น มู ล ค า การขายรวม
1,808.927.0 ลานบาท ใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนดแวร
เฮาส ฟนด (WHAPF) จึงทําใหบริษัทฯ สามารถรับรูกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
สําหรับรอบปบัญชี 2553 จํานวน 126.4 ลานบาท และในงบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่
3031 มิถุนายนมีนาคม 2555 จํานวน 191.8 ลานบาท ทั้งนี้ การขายสินทรัพยใหแกกองทุนรวมฯ ประกอบกับการขยาย
งานโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่องในชวงระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา ทําใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นเปนลําดับ
โดยมีกําไร(ขาดทุน)สุทธิในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ สําหรับรอบปบัญชี 2552 2553 2554 และงบการเงินรวม
สําหรับรอบปบัญชี 2554 เทากับ -2.5 ลานบาท 77.7 ลานบาท 17.4 ลานบาท และ 427.7 ลานบาท ตามลําดับ คิด
เปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ -16.2 รอยละ 45.8 รอยละ 16.2 และรอยละ 72.5 ตามลําดับ และกําไรสุทธิในงบการรวม
สําหรับงวดไตรมาสที่ 21 สิ้นสุดวันที่ 3031 มิถุนายน มีนาคม 2555 เทากับ 173.7164.4 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไร
สุทธิรอยละ 8.7
สินทรัพยของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องจากการขยายโครงการฯ เปนหลัก โดยอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
คิดเปนจํานวน 419.1 ลานบาท 502.3 ลานบาท 1,717.0 ลานบาท 3,324.9 ลานบาท และ 4,162.93,725.3 ลานบาท
สําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ สิ้นปบัญชี 2552 2553 และ 2554 และงบการเงินรวม ณ สิ้นปบัญชี 2554 และ
งวดไตรมาสที่ 21 ป 2555 ตามลําดับ และที่ผานมาบริษัทฯ ใชแหลงเงินทุนจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเปน
หลัก โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 2.0 เทา 1.9 เทา 4.2 เทา 4.0 เทา และ 2.8 เทา2.3 เทา
ตามลําดับ และอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.6 เทา 1.3 เทา 2.8 เทา 2.9 เทา และ
2.31.9 เทา ตามลําดับ อยางไรก็ตาม อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และ อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอ
สวนของผูถือหุน คาดวาจะลดลงจากการไดรับคาเชาและคาบริการเพิ่มขึ้นในอนาคต และการขายทรัพยสินใหแก
กองทุนรวมฯ รวมทั้งการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้
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ตารางแสดงขอมูลทางการเงินของกลุมบริษัทฯ
สําหรับงวดไตร
มาสที่ 21
สิ้นสุดวันที่

สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่
รายการ

31 ธ.ค. 2552
(งบเฉพาะ
กิจการ)

31 ธ.ค. 2553
(งบเฉพาะ
กิจการ)

31 ธ.ค. 2554
(งบเฉพาะ
กิจการ)

31 ธ.ค. 2554
(งบการเงิน
รวม)

30 1 มิ.คย.
2555
(งบการเงิน
รวม)

สินทรัพยรวม (ลานบาท)

493.9

742.6

3,530.0

5,188.0

5,356.1

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (ลานบาท)

419.1*

502.3

1,717.0

3,324.9

4,162.9

-

180.2

176.8

176.8

583.6

2.0

1.8

41.4

55.8

39.5

หนี้สินรวม (ลานบาท)

327.8

488.6

2,849.2

4,148.4

4,101.5

สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท)

166.1

254.0

680.8

1,039.6

1,254.6

หนี้ที่มีภาระดอกเบีย้ จาย (ลานบาท)

269.9

323.4

1,936.3

2,971.2

2,938.7

1.97

1.92

4.19

3.99

3.27

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (ลานบาท)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (ลานบาท)

อัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของผูถือหุน (เทา)

อัตราสวนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยจายตอ
1.62
1.27
2.84
2.86
2.34
สวนของผูถือหุน (เทา)
หมายเหตุ: * เปนรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่งรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และ สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ เนื่องจากในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับปบัญชี 2552 ยังไมมีการแยกประเภททรัพยสินดังกลาว
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ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังนี้
1.

ความเสี่ยงจากการแขงขันของผูประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและผูประกอบการอื่น
ในปจจุบันผูประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและผูประกอบการอื่นไดมีการพัฒนาโครงการฯเชนเดียวกับกลุม
บริษัทฯ อยางไรก็ตาม ผูประกอบการกลุมดังกลาวสวนใหญจะจําหนายและใหบริการโครงการฯ สรางแบบ
สําเร็จรูป (Ready-Built) และผูประกอบการที่อยูในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมสวนใหญจะจํากัดการใหบริการอยูใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมของผูพัฒนาเอง ในขณะที่กลุมบริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาโครงการฯ ที่มีคุณภาพสูงใน
รูปแบบ Built-to-Suit และ Warehouse Farm และมีนโยบายการจัดหาทําเลที่ตั้งโดยยึดหลักการเลือกทําเลที่
เปนยุทธศาสตรการขนสงและกระจายสินคาที่สําคัญที่สอดคลองกับความตองการของลูกคา จึงเปนการ
ตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาที่คอนขางแตกตางไปจากคูแขงในตลาด

2.

ความเสี่ยงจากการไมมีผูเชาโครงการฯ ของกลุมบริษัทฯ ที่อยูในแผนการกอสราง และการที่ผูเชาหลัก
ไมตออายุสัญญาเชา
การใหเชาพื้นที่สวนใหญของกลุมบริษัทฯสวนใหญ เปนแบบ Built-to-Suit ที่มีการตกลงทําสัญญาเปนลาย
ลักษณอักษรกอนการกอสราง ความเสี่ยงของกลุมบริษัทฯ จากการที่ไมมีผูเชาภายหลังจากการพัฒนาโครงการ
เสร็จจึงอยูในระดับต่ํา และโครงการฯในลักษณะนี้ ผูเชาสวนใหญมีแนวโนมที่จะตอสัญญาเชาตอเนื่อง ดวยการ
จัดหาทําเลที่ตั้งในระยะวางแผนรวมกันระหวางกลุมบริษัทฯ และผูเชา การใหความสําคัญในการออกแบบ และ
ดวยคุณภาพระดับสูงในการกอสรางและการใหบริการ ประกอบกับคาใชจายในการยายสถานที่ที่คอนขางสูง
ความเสี่ยงของกลุมบริษัทฯ จากการที่ผูเชาหลักตัดสินใจไมตออายุสัญญาจึงอยูในระดับต่ําเชนกัน และหากผูเชา
ตัดสินใจไมตอสัญญา กลุมบริษัทฯ ก็สามารถนําโครงการฯ แบบ Built-to-Suit มาปรับรายละเอียดเพื่อใหตรงกับ
ความตองการของผูเชารายใหมได โดยความไดเปรียบในเรื่องทําเลที่ตั้ง คุณภาพงานกอสรางและงานระบบ
รวมถึงความเขาใจของกลุมบริษัทฯ ในการออกแบบและควบคุมงานกอสรางทําใหกลุมบริษัทฯ เชื่อมั่นวาการหา
ผูเชารายใหมจะสามารถดําเนินการไดในระยะเวลาที่เหมาะสม
ในสวนของการใหเชาพื้นที่ในรูปแบบ Ready-Built ภายใตโครงการ Warehouse Farm อาจมีความเสี่ยงจาก
การไมมีผูเชา เนื่องจากเปนโครงการประเภทที่พัฒนาขึ้นกอนจะมีสัญญาเชา อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ ไดให
ความสําคัญในดานทําเลที่ตั้ง และยังคงรักษาความเปนมาตรฐานของโครงการฯไวในระดับสูง ซึ่งโครงการ
Ready-Built ไดรับผลตอบรับจากผูที่สนใจเชาเปนอยางดี โดยตั้งแตปลายป 2554 กลุมบริษัทฯ ไดมีการพัฒนา
โครงการ Ready-Built แลวมากกวา 80,000.0 ตารางเมตร โดยมีผูเชาที่สนใจเขาทําสัญญาเชาลวงหนา หรือ
สัญญาแสดงเจตจํานงในการเชา (Letter of Intent) กับกลุมบริษัทฯ ในพื้นที่ลวงหนากอนการกอสรางจะแลว
เสร็จ ในสวนของความเสี่ยงในดานผูเชาไมตอสัญญาเชาสําหรับโครงการ Ready-Built มีคอนขางต่ํา เนื่องจาก
คุณภาพของโครงการฯ ประกอบกับคาใชจายในการยายสถานที่ที่คอนขางสูง นอกจากนั้น ในกรณีหากมีพื้นที่
วางจากการไมตอสัญญาเชา กลุม บริษัทฯ จะสามารถนําโครงการฯ ออกใหผูเชารายอื่นเชา ตอไปไดอยา ง
คลองตัวภายในระยะเวลาอันสั้น
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3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
ในอดีตกลุมบริษัทฯ ไดใหเชาโครงการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาใหแกบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด ในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ โดย กลุมบริษัทฯ มีรายไดคาเชาและบริการจาก
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด คิดเปนสัดสวนรอยละ 76.5 และ รอยละ 60.8 ของรายไดคาเชาและ
บริการรวมทั้งหมดจํานวนในป 2554 และสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ตามลําดับ ดังนั้น
จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ยกเลิกสัญญาเชาซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
รายไดคาเชาและบริการของกลุมบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ตาม สัญญาเชากับทางบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนสัญญาเชาระยะยาวมากกวา 10 ป
รวมทั้งยังไดมีการระบุวา หากผูเชาบอกเลิกสัญญากอนกําหนด ผูเชาจะตองจายชําระคาเชาและคาบริการใน
ระยะเวลาที่เหลืออยูทั้งหมด ตลอดจนทําเลที่ตั้งของโครงการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาของบริษัท ดีเค
เอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด นั้น อยูในจุดยุทธศาสตรที่สําคัญทางโลจิสติกสจึงทําใหกลุมบริษัทฯ เชื่อวาความ
เสี่ยงที่บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด จะยกเลิกสัญญานั้นมีคอนขางต่ํา รวมทั้งหากบริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จํ า กั ด ตั ด สิ น ใจไม ต อ อายุ สั ญ ญาเช า ภายหลั ง จากสั ญ ญาสิ้ น สุ ด ด ว ยทํ า เลที่ ตั้ ง ที่ เ ป น จุ ด
ยุทธศาสตรที่สําคัญ กลุมบริษัทฯ เชื่อมั่นวาจะสามารถหาผูเชาอื่นมาทดแทนไดในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้
สัดสวนรายไดคาเชาจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ตอรายไดคาเชาทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ ใน
ปจจุบันไดลดลง เนื่องจากกลุมบริษัทฯ ไดมีการขยายพื้นที่ใหเชาผานโครงการ Warehouse Farm นับตั้งแตป
2554 เปนตนมา
โดยกลุมบริษัทฯ ไดมีแผนการที่จะจําหนายสินทรัพยใหแกกองทุนรวมฯ อยางตอเนื่องโดยสัดสวนรายไดคาเชา
อัน ได แ กค ลั งสิ น คา และศู น ย ก ระจายสิน ค า ที่ มี แ ผนกยาและบริ ก ารรวมจะลดลงหากกลุ ม บริ ษัท ฯ ได มีก าร
จําหนายโครงการฯ ที่เวชภัณฑของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูเชาหลักใหแกกองทุนรวมฯ
ในชวงตนป 2556 จึงทําใหรายไดคาเชาและบริการและสัดสวนรายไดคาเชาและบริการจากบริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จํากัด ตอรายไดคาเชาและบริการรวมของกลุมบริษัทฯ ลดลงอยางมีสาระสําคัญ โดยกลุมบริษัทฯ
ไดตระหนักถึงความเสี่ยงในขอนี้ จึงมีเปาหมายที่จะนําเงินที่ไดจากการขายทรัพยสินดังกลาวไปใชลงทุนในการ
ขยายโครงการในอนาคตตอไปซึ่งจะทําใหกลุมบริษัทฯมีการขยายฐานลูกคาอยางตอเนื่องและลดความเสี่ยงจาก
การพึ่งพารายไดของลูกคารายใดเพียงรายเดียว
3.4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบริษัทผูรับเหมากอสราง (Contractor) นอยราย
เนื่องจากธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ คือ การพัฒนาโครงการฯ เพื่อใหเชาและจําหนาย โดยบริษัทในกลุมบริษัท
ฯ จะวาจางบริษัทผูรับเหมากอสรางตามสัญญาการจางเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) เพื่อทําการกอสราง
ตามแบบที่บริษัทในกลุมบริษัทฯ ไดตกลงรวมกันกับลูกคา โดยที่ผานมา กลุมบริษัทฯ กําหนดใหมีกระบวนการ
การพิจารณาบริษัทผูรับเหมาที่มีชื่อเสียงตาง ๆ ตามขอกําหนดคุณสมบัติที่กลุมบริษัทฯ ไดกําหนดไว เพื่อนํามา
เก็บเปนรายชื่อที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนในการประมูลงาน อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลาที่ผานมา กลุม
บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัดเปนผูรับเหมากอสรางเกือบทุกโครงการ เนื่องมาจาก
การพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑการจัดจางของกลุมบริษัทฯ และรวมทั้งการตัดสินใจของลูกคา โดยเฉพาะใน
โครงการ Built-to-Suit ดังนั้นอาจถือไดวากลุมบริษัทฯ มีความเสี่ยงในกรณีที่บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
จํากัด ไมสามารถสงมอบโครงการตามสัญญาวาจาง หรือจัดทําสัญญาวาจางโดยตรงกับลูกคาโดยไมผานกลุม
บริษัทฯ
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อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ ไมไดมีนโยบายวาจาง บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัดโดยเฉพาะ และยัง
เปดโอกาสที่จะรวมมือกับผูรับเหมากอสรางรายอื่นๆ โดยไดมีการคัดสรรบริษัทผูรับเหมากอสรางที่เปนระบบ
และมีความโปรงใส ซึ่งความสามารถในการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพระดับสูงของกลุมบริษัทฯ ไมไดเกิดจาก
การพึ่งพิงผูรับเหมารายใดรายหนึ่ง แตเปนการผสมผสานสิ่งสําคัญในดานตางๆ และทํางานรวมกันกับลูกคา
ผูรับเหมา และหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
โดยที่ผานมา บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัด ประกอบธุรกิจในฐานะผูรับเหมากอสราง มีชื่อเสียงใน
อุตสาหกรรมมานานกวา 20 ป และมิไดมุงเนนที่จะเขามาประกอบธุรกิจแขงขันกับกลุมบริษัทฯ รวมถึงบริษัท
บี . เอส.วาย. คอนสตรั ค ชั่ น จํ า กั ด ไม ไ ด เ ป น บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งกั น กั บ กลุ ม บริ ษั ท ฯ และกลุ ม บริ ษั ท ฯ มี
ความสัมพันธที่ดีในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่สําคัญ ประกอบกับบริษัทฯ มีการจัดทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับ บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัด ในการเขาประมูลงานโครงการประเภท Built-to-Suit รวมถึง
ความรวมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ การรักษาขอมูลทางเทคนิค และองคความรูตางๆ ที่พัฒนาขึ้นรวมกับ
บริษัทฯ โดยบริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัด ไมสามารถเปดเผย หรือนําไปใชกับงานกอสรางของคูแขง
ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเขาทําสัญญาความรวมมือในลักษณะเดียวกันนี้กับคูแขงทางธุรกิจของบริษัทฯ โดย
มิไดรับความยินยอมจากบริษัทฯ
นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัด ลงวันที่
22 มีนาคม 2555 เพื่อไดกําหนดขอตกลงความรวมมือทางธุรกิจและเพื่อกําหนดกรอบความรวมมือในการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวทั้งในดานคุณภาพและราคาที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคา และแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกําหนดขอตกลงในการนําองคความรูไปใช โดย
ไดมีการกําหนดกรรมสิทธิ์รวมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ ขอมูลทางเทคนิค และ/หรือองคความรู (Know-How)
รวมทั้งบริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัดตกลงที่จะเขารวมประมูลงานโครงการประเภท Built-to-Suit เมื่อ
กลุมบริษัทฯ รองขอ ตลอดจนบริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จํากัด จะไมนําขอมูลทางเทคนิค และองค
ความรูตางๆ ที่พัฒนาขึ้นรวมกับกลุมบริษัทฯ ไปเปดเผย หรือนําไปใชกับงานกอสรางของคูแขงทางธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือเขาทําสัญญาความรวมมือในลักษณะเดียวกันนี้กับคูแขงทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมิไดรับความ
ยินยอมจากบริษัทฯ ในทางกลับกัน การวาจางผูรับเหมาของกลุมบริษัทฯ ไมไดเปนลักษณะผูกมัดกับบริษัท
รับเหมากอสรางรายใดรายหนึ่ง ดังนั้นกลุมบริษัทฯ สามารถวาจางผูรับเหมารายใดก็ไดไมจําเปนตองเปนบริษัท
บี.เอส.วาย คอนสตรัคชั่น จํากัด บริษัทฯ จึงสามารถนําองคความรูตางๆ ไปใชที่จะรวมงานกับบริษัทผูรับเหมา
รายอื่นได ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผานมาโดยสามารถนําองคความรูที่พัฒนารวมกันไปใชเพื่อพัฒนาโครงการฯ
ภายใตมาตรฐานที่บริษัทฯ ไดกําหนดไวเพื่อประโยชนสูงสุดของกลุมบริษัทฯ และผูเชาโดยไมขัดกับขอตกลง
ทางธุรกิจ กลุมบริษัทฯ และผูเชามีความพึงพอใจกับคุณภาพและบริการของบริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
จํากัด เสมอมา
4.5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายไดจากการขายทรัพยสินใหแกกองทุนรวมฯ
เนื่องจากรายไดหลักของกลุมบริษัทฯ ประกอบไปดวยรายไดจากการใหเชาและบริการ และรายไดจากการขาย
อสังหาริมทรัพย ดังนั้นหากในชวงปใดปหนึ่งกลุมบริษัทฯไมมีการขายสินทรัพยเขากองทุนรวมฯ รายไดรวม
และผลกําไรของกลุมบริษัทฯ อาจมีความผันผวนได อาทิเชน รายไดรวมของกลุมบริษัทฯ ลดลงในรอบปบัญชี
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2553 จาก 169.7 ลานบาท (ประกอบดวยกําไรจากการขายทรัพยสินจํานวน 126.4 ลานบาท คิดเปนรายไดหลัง
หักคาใชจายจากการขายสินทรัพยจํานวน 1,274.61,209.2 ลานบาท) ในรอบปบัญชี 2553 เปน 107.5 ลาน
บาท ในรอบปบัญชี 2554 (งบเฉพาะบริษัท) เนื่องจากการขายสินทรัพยเขากองทุนรวมฯ ตองเลื่อนออกไป
เนื่องจากเหตุการณมหาอุทกภัยในชวงเดือนตุลาคม 2554 อยางไรก็ตาม การขายสินทรัพยเขากองทุนรวมฯได
ดําเนินการเปนผลสําเร็จในเดือน กุมภาพันธ 2555 รวมทั้งบริษัทฯ ไดมีการปรับวิธีการบันทึกบัญชีการขาย
ทรัพยสินใหแกกองทุนรวมฯ โดยบันทึกเปนรายไดจากการขายทรัพยสินทั้งจํานวน แทนการบันทึกเฉพาะกําไร
จากการขายทรัพยสิน สงผลใหในงบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ของกลุม
บริษัทฯ มีรายไดรวม 1,985.6 ลานบาท (คิดเปนรายไดจากการขายทรัพยสินหลังหักคาใชจายจํานวน 1,808.9
ลานบาท) ทั้งนี้การขายทรัพยสินใหแกกองทุนรวมฯ จําเปนตองไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุน รวมฯ โดยบริ ษัท ฯ ซึ่งเป น ผูถือหนวยลงทุ น ของกองทุ น รวมฯ จะไม สามารถออกเสี ย งในกรณีนี้ไ ด
เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูมีสวนไดเสีย ดังนั้นจึงอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของรายไดหากกลุม
บริษัทฯไมสามารถจําหนายทรัพยสินใหแกกองทุนรวมฯ ได
และสงผลใหกลุมบริษัทฯ มีรายไดรวม 1,900.0 ลานบาท ในไตรมาสแรกของปบัญชี 2555
อยางไรก็ตามกลุมบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการขายสินทรัพยเขากองทุนรวมฯ อยางตอเนื่อง ซึ่งกลุม
บริษัทฯ คาดวาจะมีการรับรูรายไดในลักษณะนี้เปนประจํา ในสัดสวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการ
ลงทุนของกลุมบริษัทฯ ดวยคุณภาพของโครงการฯ ของกลุมบริษัทฯ ผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุนของกองทุน
รวมฯ ที่ผานมา และผลประโยชนรวมกันของกลุมบริษัทฯ และนักลงทุนในการขาย/ ใหเชาทรัพยสินใหแก
กองทุนรวมฯ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของผลตอบแทนใหแกผูลงทุนในกองทุนรวมฯ และการขยายขนาดของกองทุน
รวมฯ สงผลใหกองทุนรวมฯ มีสภาพคลองที่มากขึ้นซึ่งจะสงผลดีตอราคาซื้อขายกองทุนรวมฯ ในตลาดรอง
เนื่องจากเปนการขยายฐานของนักลงทุน กลุมบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจวาการขายทรัพยสินใหแกกองทุนรวมฯ
จะสามารถทําไดอยางตอเนื่องและนอกจากนั้นกลุมบริษัทฯยังมีการพิจารณาโอกาสในการขายสินทรัพยใหแก
ผูสนใจรายอื่นนอกจากกองทุนรวมฯ เชนผูเชาของโครงการฯ หรือนักลงทุนรายอื่น เปนตน
6.

ความเสี่ยงทางดานสภาพคลองและความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ
เนื่องจากบริษัทฯ มีการเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง และรูปแบบการเติบโตของธุรกิจพัฒนาโครงการฯ
ตองการเงินลงทุนที่สูง (Capital Intensive) โดยในชวงตั้งแตป 2554 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มี
เงินลงทุนในโครงการที่สูงอยางตอเนื่องโดยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใชไปจํานวน 3,080.4 ลานบาท
(1,655.3 ลานบาทในป 2554 และ 1,425.1 ลานบาทสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555) ซึ่งใช
สําหรับการลงทุนเพื่อการเติบโตทั้งในแบบการทําธุรกิจปกติ (Organic Growth) และเติบโตในแบบการซื้อ
กิจการของบริษัทยอย (Inorganic Growth) โดยการเติบโตของบริษัทฯ สวนใหญใชเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เปนแหลงเงินทุนหลัก รวมถึงใชเงินกูยืมเพื่อซื้อกิจการ (Acquisition Loan) จึงสงผลใหบริษัทฯ มีอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E ratio) อยูที่ระดับ 4.0 เทา และ 3.3 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 30
มิถุนายน 2555 ตามลําดับ ซึ่งถือวาคอนขางสูง นอกจากนี้ โครงการที่บริษัทฯ ลงทุนพัฒนาจะถูกบันทึกบัญชี
เป น สิ น ทรั พ ยไ ม ห มุ น เวี ย นในขณะที่ แ หล ง เงิ น ทุ น ในส ว นที่ เ ป น เจา หนี้ ก ารค า จะถู ก บั น ทึ ก บัญ ชี เ ป น หนี้ สิ น
หมุนเวียนและถือเปนรายการที่สําคัญของหนี้สินหมุนเวียนในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และมีผลตออัตราสวน
สภาพคลองของบริษัทฯ โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพ
คลอง เทากับ 0.66 เทา และ 0.20 เทา ตามลําดับ ซึ่งถือวาคอนขางต่ํา โดยหากพิจารณาจากอัตราสวนทาง
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การเงินดังกลาวจะเห็นวา บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงทั้งในสวนความสามารถในการชําระหนี้และสภาพคลองซึ่ง
อาจสงผลกระทบกับการจัดหาเงินทุนในอนาคต
ในสวนสภาพคลอง หากการพิจารณาอัตราสวนสภาพคลองแลวจะเห็นวาคอนขางต่ําอันเนื่องมาจากภาระเจาหนี้
การคาที่เกิดขึ้นและถือเปนหนี้สินหมุนเวียนตามที่กลาวขางตน อยางไรก็ตามรูปแบบในการหาเงินลงทุนของ
บริษัทๆ จะมีการวางแผนการจัดหาแหลงเงินทุนไวลวงหนาโดยมีสวนของทุนและการขอเงินกูเพื่อสนบสนุนการ
พัฒนาโครงการ (Project Finance) จากสถาบันการเงินไวลวงหนา โดยเมื่อเจาหนี้การคาถึงกําหนดตองชําระ
บริษัทฯ จะสามารถนําเงินสดมาชําระ หรือ เบิกเงินกูมาชําระและทําใหแหลงเงินทุนนี้ถูกบันทึกบัญชีเปนหนี้สิน
ไมหมุนเวียนซึ่งไมกระทบตออัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ
โดยปกติการพัฒนาโครงการฯ มีแหลงเงินทุนหลักคือ กระแสเงินสดสวนที่เหลือจากการดําเนินงาน และ Project
Finance กับทางสถาบันการเงิน โดยรายไดคาเชาและคาบริการที่บริษัทฯ จะไดรับจากการดําเนินโครงการใน
อนาคตจะสามารถนํามาผอนชําระคืนหนี้เงินกูยืมระยะยาว ตามระยะเวลาที่สอดคลองกัน ซึ่งสงผลใหโครงการ
แตละโครงการของบริษัทฯ สามารถจายชําระคืนหนี้ไดเมื่อพัฒนาแลวเสร็จและรับรูรายได ซึ่งพิจารณาการชําระ
หนี้แตละโครงการทั้งที่ผานมาและตามแผนการในอนาคตจะเห็นไดวาบริษัทฯ ไมมีปญหาในการชําระหนี้ แต
เนื่ อ งจากการเติ บ โตที่ร วดเร็ว และการซื้ อ กิ จ การซึ่ งใช แ หลง เงิ น ทุน ส ว นใหญ เ ป น เงิ น กู ต ามที่ ก ล า วข า งต น
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ในชวงที่ผานมาจึงคอนขางสูง
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดตระหนักถึงโครงสรางเงินทุนในปจจุบันและมีแผนการลดภาระหนี้ที่ชัดเจน ทั้งใน
แผนการขายสินทรัพยใหแกกองทุนรวมฯ ภายใน ไตรมาส 4 ป 2555 หรือ ไตรมาสที่ 1 ป 2556 เพื่อนําเงินมา
ชําระหนี้เงินกูสถาบันการเงินและกําไรที่ไดจากการขายทรัพยสินจะเพิ่มสัดสวนทุนของบริษัทฯ ซึ่งแผนในการ
ขายสินทรัพยใหแกกองทุนรวมฯ ครั้งนี้มีความเปนไปไดคอนขางสูง โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 กองทุน
รวมฯ มีมติอนุมัติลงทุนในสินทรัพยของกลุมบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 2,100 ลานบาท ประกอบกับการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครังนี้จะชวยปรับโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ใหมีความสมดุลมากขึ้น ดังนั้น
ทั้งการขายทรัพยสินใหกองทุนรวมฯ และการขายหุนสามัญดังกลาวจะสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของทุน
ของบริษัทลดลงอยางมีนัยสําคัญในระยะเวลาอันใกล
โดยในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถขายสินทรัพยใหแกกองทุนฯ ตามแผนที่คาดไว กําไรจากการดําเนินธุรกิจปกติ
ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายโครงการของบริษัทฯ ทั้งในสวนงานระหวางกอสรางที่แลวเสร็จ และจากโครงการของ
บริษัทยอยที่บริษัทฯ ไดลงทุนซื้อหุนในป 2554 จะสามารถทยอยชําระคืนหนี้ของบริษัทฯ ได และจะทําให
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ทยอยลดลงอยูในระดับที่ไมเกินกวาอัตราสวนทางการเงินที่
เจาหนี้สถาบันการเงินกําหนด อยางไรก็ตามการลดลงของอัตราสวนดังกลาวจะใชระยะเวลามากกวาการขาย
ทรัพยสินใหแกกองทุนรวมฯ
อยางไรก็ดีแมวาในกรณีที่บริษัทไมขายสินทรัพยใหแกกองทุนฯ ตามแผนที่คาดไว กําไรจากการดําเนินธุรกิจ
ปกติจะมีการเติบโตอยางตอเนื่องซึ่งกําไรจากการดําเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นดังกลาวจะสามารถชําระภาระหนี้ของ
บริษัทฯ ไดและจะทําใหอัตราสวนภาระหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ จะทยอยลดลงอยางตอเนื่องซึ่ง
เปนผลสะทอนการการเติบโตที่รวดเร็ว ทั้งในสวนงานระหวางกอสรางที่แลวเสร็จสามารถสรางรายได และจาก
โครงการของบริษัทยอยที่บริษัทไดลงทุนซื้อในป 2554
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ความเปนอิสระของที่ปรึกษาทางการเงิน
[เปดเผยเพิ่มเติมประเด็นความเปนอิสระของที่ปรึกษาทางการเงิน]
ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูใหวงเงินสินเชื่อแกบริษัทฯ นั้น เปนผูถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 99.9 ของบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ
มีวงเงินสินเชื่อ และ ยอดเงินตนคงคางกับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) รวมจํานวนประมาณ 1,538.0
ลานบาท และ 749.6 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนประมาณรอยละ 33.9 และ ประมาณรอยละ 25.6 ของ
วงเงินสินเชื่อ และยอดเงินตนคงคางจากสถาบันการเงินทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ใชวงเงิน
สวนใหญสําหรับการกอสรางและพัฒนาโครงการคลังสินคาและโรงงานฯ ตลอดจนเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการ
รวมทั้งธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผูถือหุนในสัดสวนรอย ละ 99.9
ของบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ซึ่งเปนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ยังเปนผูใหวงเงินสินเชื่อแกบริษัทฯ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีวงเงิน
สินเชื่อรวมวงเงินเบิกเกินบัญชี และ ยอดเงินตนคงคางรวมเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) รวมจํานวนประมาณ 3,000.3 ลานบาท และ 2,180.6 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนประมาณรอยละ
66.1 และ ประมาณรอยละ 74.4 ของวงเงินสินเชื่อ และยอดเงินตนคงคางจากสถาบันการเงินทั้งหมดของ
บริษัทฯ ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ใชวงเงินสวนใหญสําหรับการกอสรางและพัฒนาโครงการคลังสินคาและโรงงาน
ฯ ตลอดจนเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
(ผูลงทุนควรพิจารณารายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจลงทุน)
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้มีจํานวนรวม [•] หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยทั้งหมดเปนหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน [•] หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ [•] ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวของบริษัทฯ
หลังการเสนอขายในครั้งนี้
ราคาเสนอขายหุนละ [•] บาท รวมเปนเงินจากการเสนอขายหุนทั้งหมดในครั้งนี้ทั้งสิ้น [•] ลานบาท บริษัทฯ จะเสนอ
ขายหุนดังกลาวในวันที่ [•] ซึ่งเปนการเสนอขายตอประชาชนตามดุลพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ทั้งนี้บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการใชเงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ จํานวน
รวมประมาณ [•] บาท หลังหักคาใชจายตางๆ แลวดังตอไปนี้
วัตถุประสงคการใชเงิน

จํานวนเงินที่ใชโดยประมาณ (ลานบาท)

1. เงินลงทุนเพื่อขยายโครงการ

[•]

2. ชําระหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

[•]

23. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

[•]
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