บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
[อธิบายเพิ่มเติมเรื่องความเปนมาในการจัดตั้งบริษัท และการปรับโครงสรางการกลุมบริษัทฯ ]
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “WHA Corporation”) กอตั้งขึ้นเปนบริษัท
จํากัดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 170 ลานบาท (ทุนชําระแลว 170 ลานบาท) โดย
คุณสมยศ อนันตประยูร และ คุณจรีพร อนันตประยูร (“กลุมผูถือหุนใหญ”) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบ
ธุรกิจพัฒนาและใหบริการเชาโครงการฯ คุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาแตละ
ราย (Built-to-Suit) และWarehouse Farm ซึ่งเปนโครงการที่มีสวนผสมของโครงการประเภท Built-to-Suit และ
โครงการสรางแบบสําเร็จรูป (Ready-Built) มาตรฐานสูงที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มมากขึ้น
ของทั้งกลุมลูกคาในปจจุบันและเพื่อขยายฐานลูกคารายใหม
กอนหนาที่จะจัดตั้งบริษัทฯ โดยกลุมผูถือหุนใหญและกลุมคุณจิตร อนันตประยูรผูถือหุนอื่นไดรวมกันริเริ่มการ
ทําธุรกิจการพัฒนาโครงการคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานฯแนวทางใหมที่แตกตางจากผูพัฒนา
คลังสินคารุนกอนที่จะเนนการพัฒนาคลังสินคาขนาดเล็กและไมตองการเทคโนโลยีการออกแบบกอสรางที่
ซับซอน เพื่อมุงเนนการตอบสนองความตองการที่เฉพาะเจาะจงของลูกคา โดยไดรวมกันจัดตั้งบริษัท ดับบลิว
เอชเอ อะไลแอนซ จํากัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 180 ลานบาท (ทุนชําระ
แลว 1 ลานบาท และชําระแลวเต็มจํานวน180 ลานบาทในป 2547) เพื่อเริ่มลงทุนกอสรางโครงการศูนยกระจาย
สินคาสําหรับสินคากลุมอุปโภค-บริโภค ขนาด 52,913.3 ตารางเมตร บนถนนบางนา-ตราด กม.20 เปน
โครงการแรกตาม โดยแนวความคิ ด การทํา ธุ ร กิ จ ที่ มุง เน น ความเข า ใจและการตอบสนองความต อ งการที่
เฉพาะเจาะจงของลูกคา ตอมาในป 2550 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัดไดจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน
260 ลานบาท และไดขายหุนเพิ่มทุนในสัดสวนรอยละ 25.0 ใหแก บริษัท ซีดับบลิวที ดิสตริบิวชั่น จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทโลจิสติกสที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร และไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ซีดับบลิวที
อะไลแอนซ จํากัด
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549 กลุมผูถือหุนใหญและกลุมผูถือหุนอื่นกลุมคุณจิตร อนันตประยูรได
รวมกันจัดตั้ง บริษัท แวรเฮาส เอเซีย อะไลอันซ จํากัด เปนบริษัทที่สองดวยทุนจดทะเบียน 310 ลานบาท (ทุน
ชําระแลว 310 ลานบาท) เพื่อลงทุนกอสรางศูนยกระจายสินคาปรับอากาศขนาดใหญภายใตชื่อโครงการ
"ดับบลิวเอชเอ โกลแมค ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร" ซึ่งเปนคลังสินคาปรับอากาศระดับมาตรฐานที่ใหญที่สุดแหง
หนึ่งในประเทศไทยและอาเซียนใหแกผูประกอบการกระจายสินคาและโลจิสติกสในหมวดสินคากลุมยาและ
เวชภัณฑที่ตองการคลังสินคาที่มีมาตรฐานระดับสูงเพื่อใชในการเก็บรักษาสินคาเวชภัณฑ ตอมาภายหลังบริษัท
ยอยของกลุมโกลแมคเบอรแฮด (GLOMAC BERHAD) ซึ่งเปนกลุมบริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศมาเลเซียไดเขามาซื้อหุนรอยละ 49.0 จากกลุมผูถือหุนเดิม (กลุมผู
ถือหุนใหญและกลุมคุณจิตร อนันตประยูร) และไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ดับบลิวเอชเอ โกลแมค อะไลแอนซ
จํากัด
หลังจากนั้นในชวงระหวางเดือนพฤษภาคมป 2553 ถึงเดือนกันยายนป 2554 กลุมผูถือหุนใหญ ไดปรับโครงสรางการ
ถือหุนโดยบริษัทฯ และกลุมผูถือหุนใหญ ไดมีการเขาไปซื้อหุนสามัญของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ซีดับบลิวที อะไลแอนซ
จํากัด และของบริษัท ดับบลิวเอชเอ โกลแมค อะไลแอนซ จํากัดคืนจากบริษัท ซีดับบลิวที ดิสตริบิวชั่น จํากัด กลุมโกล
สวนที่ 2 หนาที่ 14
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แมคเบอรแฮด และกลุมผูถือหุนอื่น พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ซีดับบลิวที อะไลแอนซ จํากัด กลับไป
เปนบริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัดและ เปลี่ยนชื่อ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โกลแมค อะไลแอนซ จํากัดกลับไป
เปน บริษัท แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ จํากัด
ในเดือนธันวาคม ป 2554 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลว จาก 170 ลานบาท เปน 380.6 ลานบาทเพื่อนํามาแลก
หุนสามัญของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซจํากัด และบริษัท แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ จํากัดที่ถือโดยกลุมผูถือ
หุนใหญ ในอัตราสวนการแลกหุน 1 ตอ 1 ทําใหในปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนในบริษัททั้งสองรอยละ 99.9 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลว การเขาซื้อหุนสามัญในบริษัททั้งสอง มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
เตรียมความพรอมในการนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัทฯ ไดแปลงสภาพ
เปนบริษัทมหาชนจํากัดภายใตชื่อ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
ดวยหุนสามัญและเงินสด การเขาซื้อหุนสามัญในบริษัททั้งสอง มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและเตรียมความพรอมในการนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยการซื้อและแลก
หุนคืนจากบริษัท ซีดับบลิวที ดิสตริบิวชั่น จํากัด กลุมโกลแมคเบอรแฮด และผูถือหุนเดิมทําใหในปจจุบันบริษัทฯ ถือ
หุนในบริษัทยอยทั้งสองรอยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว และไดมีการเปลี่ยนชื่อ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ซี
ดับบลิวที อะไลแอนซ จํากัด ไปเปน บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ และ เปลี่ยนชื่อ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โกลแมค
อะไลแอนซ กลับไปเปน บริษัท แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ จํากัด
ในปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 510 ลานบาท โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 380.6 ลานบาท
และมีบริษัทยอย 2 บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอย คือ ไดแก บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
260 ลานบาท ชําระแลวเต็มจํานวน และบริษัท แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 310 ลานบาท
ชําระแลวเต็มจํานวน รวมเรียกวา “บริษัทยอย”

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนดแวร
เฮาสฟนด ไดรับการจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในทรัพยสินของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย โครงการ
อาคารคลังสินคา 2 โครงการ และ โครงการอาคารโรงงาน 1 โครงการ ขนาดพื้นที่รวม 39,808.8 ตารางเมตร
มูลคาประมาณ 1,283 ลานบาท ตอมา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ ป 2555 กองทุนรวมฯ ไดเพิ่มทุนจํานวน
ประมาณ 1,827 ลานบาทเพื่อซื้อทรัพยสินและรับโอนสิทธิการเชาโครงการอาคารคลังสินคา 3 โครงการ และ
โครงการอาคารโรงงาน 1 โครงการ ขนาดรวม 107,277.4 ตารางเมตร จากบริษัทฯ และบริษัท ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ จํากัดและผูถือหนวยลงทุนไดมีมติเพื่อการเปลี่ยนชื่อกองทุนจาก “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนดแวรเฮาสฟนด” ไปเปน “ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนดแวรเฮาส ฟนด” (“กองทุนรวมฯ”) โดยบริษัทฯ ไดรับแตงตั้งใหเขามาเปน
ผูบริหารจัดการสินทรัพยอสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวมฯ มาโดยตลอดนับตั้งแตกองทุนรวมฯ ไดรับการ
จัดตั้ง
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
ป 2546

 กลุมผูถือหุนใหญรวมกับกลุมผูถือหุนอื่นกลุมคุณจิตร อนันตประยูรจัดตั้ง บจ. ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 ดวยทุนจดทะเบียน 180 ลานบาท (ทุนชําระแลว 1
สวนที่ 2 หนาที่ 15
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ลานบาท และชําระแลวเต็มจํานวนในป 2547) โดยกลุมผูถือหุนใหญและกลุมคุณจิตร อนันต
ประยูรกลุมผูถือหุนอื่นถือหุนในสัดสวนเทากันรอยละ 50.0
 บจ. ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซเพื่อบริหารจัดการเริ่มแนวความคิดการกอสรางพัฒนาโครงการ
ประเภท Built-to-Suit เพื่อพัฒนาโครงการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาสมัยใหมที่สามารถ
ตอบสนองความตองการที่เฉพาะเจาะจงของผูเชาแตละราย โครงการศูนยกระจายสินคาขนาด
52,913.3 ตารางเมตรบนถนนบางนา-ตราดกิโลเมตรที่ 20 ซึ่งมีมูลคาโครงการกวา 1,180.0
ลานบาท
ป 2549

 กลุมผูถือหุนใหญและกลุมคุณจิตร อนันตประยูรกลุมผูถือหุนอื่นไดจดทะเบียนจัดตั้ง บจ. แวร
เฮาส เอเซีย อะไลแอนซอันซ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549 ดวยเงินทุนเริ่มตนจํานวน 310 ลาน
บาท (ทุนชําระแลว 310 ลานบาท)โดยกลุมผูถือหุนใหญถือหุนใน บจ. แวรเฮาส เอเซีย อะไล
แอนซ คิดเปนสัดสวน รอยละ 50.0
 บจ. ดั บ บลิ ว เอชเอ อะไลแอนซ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การก อ สร า งโครงการศู น ย ก ระจายสิ น ค า ขนาด
52,913.3 ตารางเมตร บนถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 20 ซึ่งมีมูลคาโครงการกวา 1,180.0
ลานบาท
 บจ. แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซเพื่อเริ่มดําเนินการกอสรางบริหารจัดการการกอสรางโครงการ
คลังสินคาศูนยกระจายสินคาปรับอากาศขนาด 52,706.8 ตารางเมตร ภายใตหลังคาเดียวบน
ถนนบางนา-ตราดกิโลเมตรที่ 19 โดยมีมูลคาโครงการกวา 1,169 ลานบาท ซึ่งถือไดวาเปน
ศูนยกระจายสินคาคลังสินคาปรับอากาศที่ใหญและทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย

ป 2550

 เดือนกุมภาพันธ บจ. ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จดทะเบียนเพิ่มทุนเปน 260 ลานบาท (ทุน
ชําระแลว 180 ลานบาท)
 บริษัท ซีดับบลิวที จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ซีดับบลิวที ดิสตริบิวชั่น จํากัด) ซึ่งเปนผูใหบริการ
ดานโลจิสติกสชั้นนําจากประเทศสิงคโปร เขาซื้อหุนของรวมทุนในจากผูถือหุนเดิมและมีการใช
สิทธิเพิ่มทุน บจ. ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํานวนในสัดสวนรอยละ 25.0 จํานวน 6,500,000
หุน ที่ราคา 10 บาทตอหุนเทากับมูลคาที่ตราไวซึ่งคิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 65 ลานบาท โดย
กลุมผูถือหุนใหญและกลุมคุณจิตร อนันตประยูรผูถือหุนอื่นไดเพิ่มทุนอีกกลุมละ 7.5 ลานบาท
จํานวน 750,000 หุน ทําใหสัดสวนการถือหุนของกลุมผูถือหุนใหญและกลุมคุณจิตร อนันต
ประยูรกลุมผูถือหุนอื่นใน บจ. ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซลดลงเหลือรอยละ 37.5 เทากัน
 บจ. ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ และไดเปลี่ยนชื่อเปน บจ. ดับบลิวเอชเอ ซีดับบลิวที อะไล
แอนซ
 เดือนมีนาคม บริษัทยอยของกลุมโกลแมคเบอรแฮด ซึ่งเปนกลุมผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อที่
อยูอาศัยและเพื่อการพาณิชยที่มีชื่อเสียงจากประเทศมาเลเซีย ไดเขามาถือหุนรอยละ 49.0
จํานวน 15,190,000 หุน ใน บจ. แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซโดยการซื้อหุนจากกลุมผูถือหุน
ใหญและกลุมคุณจิตร อนันตประยูรกลุมผูถือหุนอื่นที่ราคา 10 บาทตอหุนซึ่งคิดเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 152 ลานบาท ใน บจ. แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ ทําใหสัดสวนการถือหุนของกลุมผู
ถือหุนใหญใน บจ. แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซลดลงเหลือรอยละ 26.0 และ
 บจ. แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ ไดเปลี่ยนชื่อเปน บจ. ดับบลิวเอชเอ โกลแมค อะไลแอนซ
 เดือนกันยายนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน
170 ลานบาท (ทุนชําระแลว 170 ลานบาท)เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550
สวนที่ 2 หนาที่ 16

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

 บริษัทฯ เริ่มพัฒนาโครงการศูนยกระจายสินคาระยะที่ 1 โดยมีที่ตั้งโครงการที่ต.ดอนหัวฬอ จ.
ชลบุรีใหแกบริษัทผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคชั้นนําจากประเทศญี่ปุน
ป 2552

 บจ. ดับบลิวเอชเอ ซีดับบลิวที อะไลแอนซ เริ่มการกอสรางโครงการศูนยกระจายสินคาสราง
ระยะที่ 2 ซึ่งเปนสวนขยายของโครงการศูนยกระจายสินคาบนถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่
20 ของโครงการปจจุบันดวยเงินลงทุนกวา 400 ลานบาท

ป 2553

 ในเดือนพฤษภาคม กลุมผูถือหุนใหญฯและกลุมผูถือหุนอื่น ไดตัดสินใจซื้อหุนสามัญทั้งหมดใน
บจ. ดับบลิวเอชเอ ซีดับบลิ วที อะไลแอนซ คืนจาก บริษัท ซีดับบลิวที ดิสตริบิวชั่น จํา กัด
มูลคารวม 80 ลานบาทหรือ 12.3 บาทตอหุน จํานวนรอยละ 25.0จึงทําใหสัดสวนการถือหุน
ของกลุมผูถือหุนใหญและกลุมผูถือหุนอื่นเปนรอยละ 50.0 เชนเดิม
 เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใน
กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินคา จํานวน 1 โครงการ (3
โรงงาน) ซึ่งตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยบริษัทฯ ไดนํามาพัฒนาเปน
โครงการรวมพื้นที่เชากวา 31,170 ตารางเมตร
 บริษัทไดเพิ่มผลิตภัณฑและบริการใหม Sale and Leaseback โดยการลงทุนซื้อและใหเชากลับ
อาคารคลังสินคาพื้น ที่กวา 36,000
ตารางเมตรในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
 เดือนธันวาคม รวมมือกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)* จัดตั้ง
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนดแวรเฮาส ฟนดไดรับการ
จัดตั้งขึ้น โดยและบริษัทฯ ไดขายจําหนาย 2 อาคารคลังสินคาและ 1 โรงงาน ซึ่งตั้งอยูที่ อมตะ
นครและอมตะซิตี้ มีพื้นที่ใหเชารวม 39,808.8 ตารางเมตร คิดเปนมูลคา 1,283 ลานบาท ใหแก
กองทุนรวมฯ (รายไดหลังหักคาใชจายรวม 1,209.21,274.6 ลานบาท) โดยบริษัทฯ ไดเขาไป
ถือหนวยลงทุนเปนสัดสวนรอยละ 25.0 และไดรับแตงตั้งเปนผูบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย
ใหแกกองทุนรวมฯ

ป 2554

 บริษัทฯ ขยายการลงทุนใน 5 โครงการซึ่งประกอบไปดวย 2 โรงงานและ 3 ศูนยกระจายสินคา
ใน 4 พื้นที่ ไดแก 1) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เขตการคาเสรี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 3) ถนนบางนา-ตราด กม.18 จังหวัดสมุทรปราการ
และ 4) เขตลาดกระบัง ใกลนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังโดยมีมูลคาเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ
2,000.0 ลานบาทบริษัทฯ ไดริเริ่มโครงการ Warehouse Farm ซึ่งเปนโครงการที่มี
สวนประกอบของโครงการประเภท Built-to-Suit และ Ready-Built โดยเริ่มพัฒนาโครงการ
Warehouse Farm แหงแรกบนพื้นที่กวา 72,500 ตารางเมตรภายใตชื่อโครงการ Megalogistic บนถนนบางนา-ตราด กม. 18
เดือนมีนาคม บริษัทฯ ซื้อหุนสามัญ บจ. ดับบลิวเอชเอ ซีดับบลิวที อะไลแอนซรอยละ 50.0 คืน
จากกลมผูถือหุนรายหนึ่งอื่นในราคาหุนละ 5.9 บาท ทําใหบริษัทฯ และกลุมผูถือหุนใหญถือหุน
ในบจ. ดับบลิวเอชเอ ซีดับบลิวที อะไลแอนซในสัดสวนรอยละ 50.0 เทากัน (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวน 2.11 รายการระหวางกัน)
 บจ. ดับบลิวเอชเอ ซีดับบลิวที อะไลแอนซและไดเปลี่ยนชื่อกลับไปเปน บจ. ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ
เดือนกันยายน บริษัทฯ ไดตัดสินใจซื้อหุนรอยละ 49.0 ใน บจ. ดับบลิวเอชเอ โกลแมค อะไล
สวนที่ 2 หนาที่ 17

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

แอนซ คืนจากกลุมกลุมโกลแมคเบอรแฮดในราคาหุนละ 18.8 บาท และรอยละ 25.0 จากกลุมผู
ถือหุนรายหนึ่งอื่นในราคาหุนละ 15.9 บาท รวมกันคิดเปนรอยละ 74.0 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแลว ทําใหบริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญเพียงรายเดียวใน บจ. ดับบลิวเอชเอ โกลแมค
อะไลแอนซ ร ว มกับกลุม ผูถือหุน ใหญที่ยังคงถือหุน ในสัดสวนรอยละ 26.0 (โปรดพิจ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวน 2.11 รายการระหวางกัน)
 บจ. ดับบลิวเอชเอ โกลแมค อะไลแอนซและเปลี่ยนชื่อเปน บจ. แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ
 เดือนธันวาคม บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว จาก 170,000,000 บาท เปน
380,599,960 บาท โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 21,059,996 หุน มูล
คา ที่ ตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ น ละ 10 บาท รวมเปนจํานวน 210,599,960
บาท พรอมทั้งปรับโครงสรางกลุมบริษัทฯ และชําระคาหุนออกใหมดวยหุนของบริษัทฯ ดังนี้
- เพื่อแลกหุนของ บจ.แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ จํานวน 8,059,998 หุน ในราคาหุนละ
10 บาท รวมเปนมูลคา 80,599,980 บาท โดยมีอัตราสวนหุน บจ. แวรเฮาส เอเซีย อะไล
แอนซ ที่นํามาชําระเปนคาหุนเพิ่มทุน ในอัตราสวนการแลกหุน 1 ตอ 1
- เพื่อแลกหุนของ บจ.ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํานวน 12,999,998 หุน ในราคาหุนละ 10
บาท รวมเปนมูลคา 129,999,980 บาท โดยมีอัตราสวนหุน บจ.ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ
ที่นํามาชําระเปนคาหุนเพิ่มทุน ในอัตราสวนการแลกหุน 1 ตอ 1
 เดือนธันวาคม บริษัทฯ ไดลงนามในเซ็นสัญญากับบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
เพื่อซื้อที่ดินจํานวน 48.0 ไร ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (เหมราช เอส ไอ
แอล) เพื่อสรางโรงงานและศูนยกระจายสินคาขนาด 28,278.0 ตารางเมตร (ระยะแรก) สําหรับ
บริษัท ดีเแอสจี อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ป 2555

 เดือนกุมภาพันธ กลุมบริษัทฯ ไดจําหนายและโอนสิทธิการเชาอาคารคลังสินคา 3 โครงการ
และ อาคารโรงงาน 1 โครงการ ซึ่งตั้งอยูที่ อมตะนคร อมตะซิตี้ บางนา-ตราด และ บางปะอิน
ขนาดพื้นที่รวม 107,277.4 ตารางเมตร ซึ่งมีมูลคาประมาณ 1,827 ลานบาท (รายไดหลังหัก
คาใชจายรวม 1,808.9 ลานบาท) ใหแกกองทุนรวมฯ ทําใหขนาดของกองทุนรวมฯ เพิ่มเปน
มูลคาประมาณ 3,110 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดเขาไปถือหนวยลงทุนเปนสัดสวนรอยละ 17.2
 บริษัทฯ เริ่มพัฒนาโครงการ Warehouse Farm แหงที่สองบนพื้นที่กวา 57,800 ตารางเมตร
โดยที่ตั้งโครงการอยูบนถนนบางนา-ตราด กม. 19
 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติให
บริษัทฯ ดําเนินการดังตอไปนี้
- บริษัทฯ ทําการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดภายใตชื่อ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
- บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว จากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 129,400,040 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 380,599,960 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 510,000,000 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 129,400,040 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Offering)
- ไตรมาส 2 บริษัทฯ ไดเริ่มพัฒนาโครงการศูนยกระจายสินคาระยะที่ 3 ใหแกบริษัทผูผลิตสินคา
สวนที่ 2 หนาที่ 18
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อุปโภคบริโภคจากประเทศญี่ปุนโดยมีพื้นที่โครงการ 16,800 ตารางเมตร และไดมีการจัดหา
ที่ดินเพิ่มเติมที่อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 69 ไร และที่อําเภอพานทอง จ.
ชลบุรีจํานวน 35 ไร
* ในระหวางป 2554 ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไดมีมติลงคะแนนเพื่อเปลี่ยนผูจัดการกองทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนดแวรเฮาส ฟนด จากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จํากัด และไดเปลี่ยนชื่อกองทุนเปน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ดับบลิวเอช
เอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนดแวรเฮาส ฟนด

2.2

การประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ
บริษัทฯ และบริษัทยอย เปนกลุมบริษัทฯ ที่ดําเนินธุรกิจพัฒนาและใหบริการใหเชาพื้นที่อาคารโครงการฯ ขนาด
ใหญตามความตองการของลูกคา (Built-to-Suit) และการพัฒนาโครงการฯ ในรูปแบบ Warehouse Farm เพื่อที่
ประกอบไปดวยโครงการใหบริการทั้งในรูปแบบ Built-to-Suit เพื่อรองรับความตองการของลูกคาหลักบางกลุมที่
มีลักษณะเฉพาะเชน การสํารองพื้นที่ตอขยายเพื่อใชงานในอนาคต และ แบบ Ready-Built เพื่อรองรับฐาน
ลูกคากลุมใหมและเพื่อการดําเนินธุรกิจที่ตอบสนองความตองการของตลาดไดทันทวงที ดวยจุดเดน คือ การ
เลือกทําเลที่ตั้งโครงการที่เหมาะสมรองรับเฉพาะกลุมลูกคา การพิจารณาเสนทางเดินของรถขนสงที่เหมาะสม
การออกแบบโครงการฯ ที่เหมาะสมในดานการใชงาน โดยกลุมบริษัทฯ มีความเขาใจและรูจริงถึงการออกแบบ
โครงการฯ คลังสินคาและโรงงานเพื่อตอบสนองกลุมลูกคาที่มีความตองการที่ซับซอน รวมถึงการวิจัยวัสดุที่
นํามาใชในการกอสรางสวนโครงสรางและพื้นที่ของอาคารและรูปแบบโครงสรางที่กาวล้ําโดดเดนกวาคลังสินคา
และโรงงานของคูแขงที่มีอยูในตลาด ตลอดจนความสามารถในการควบคุมตนทุนและระยะเวลากอสรางงาน
โครงการที่มีความซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และการใหบริการหลังการขายในรูปแบบการซอมบํารุงและให
คําปรึกษาอยางตอเนื่อง จึงทําให กลุมบริษัทฯ มีโครงการฯ ใหเชากระจายอยูในทําเลที่ตั้งที่เปนจุดยุทธศาสตร
สําคัญทางโลจิสติกสตางๆ ทั่วประเทศ

โครงสรางของบริษัทฯและบริษัทยอย
ระหวางเดือนพฤษภาคมป 2553 ถึงเดือนกันยายนป 2554 บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนใหญไดมีการซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ซีดับบลิวที อะไลแอนซ จํากัด และบริษัท ดับบลิวเอชเอ โกลแมค อะไลแอนซ จํากัด
คืนจากบริษัท ซีดับบลิวที ดิสตริบิวชั่น จํากัด กลุมโกลแมคเบอรแฮด และกลุมคุณจิตร อนันตประยูรผูถือหุนอื่น
ทําใหบริษัทฯ มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทยอยทั้งสองนับตั้งนั้นเปนตนมา รวมทั้งในเดือนธันวาคม ป 2554
บริษัทฯ ไดมีการจัดโครงสรางกลุมบริษัทฯ โดยบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลว จาก 170 ลาน
บาท เปน 380.6 ลานบาทเพื่อนํามาแลกหุนสามัญของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซจํากัด และบริษัท แวร
เฮาส เอเซีย อะไลแอนซ จํากัดที่ถือโดยกลุมผูถือหุนใหญ ในอัตราสวนการแลกหุน 1 ตอ 1 ทําใหในปจจุบัน
บริษัทฯ ถือหุนในบริษัททั้งสองรอยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว การเขาซื้อหุนสามัญในบริษัททั้งสอง
มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเตรียมความพรอมในการนําหุนสามัญของบริษัทฯ
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัทฯ ไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดภายใตชื่อ บริษัท
ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ในปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน
จํานวน 510 ลานบาท โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 380.6 ลานบาท และมีบริษัทยอย 2 บริษัท
ไดแก บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 260 ลานบาท ชําระแลวเต็มจํานวน และ
บริษัท แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 310 ลานบาท ชําระแลวเต็มจํานวน
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การปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ ในระหวางป 2553 และป 2554 มีดังตอไปนี้
ป 2553

 ในเดือนพฤษภาคม กลุมผูถือหุนใหญและกลุมคุณจิตร อนันตประยูรกลุมผูถือหุนอื่นไดตัดสินใจ
ซื้อหุนสามัญทั้งหมดใน บจ. ดับบลิวเอชเอ ซีดับบลิวที อะไลแอนซ คืนจาก บริษัท ซีดับบลิวที
ดิสตริบิวชั่น จํากัด มูลคารวม 80 ลานบาทหรือ 12.3 บาทตอหุน จํานวน 6,500,000 หุน จึงทํา
ใหสัดสวนการถือหุนของกลุมผูถือหุนใหญและกลุมผูถือหุนอื่นกลุมคุณจิตร อนันตประยูรเปน
รอยละ 50.0

ป 2554

 เดือนมีนาคม บริษัทฯ ซื้อหุนสามัญ บจ. ดับบลิวเอชเอ ซีดับบลิวที อะไลแอนซรอยละ 50.0
จํานวน 13,000,000 หุน คืนจากกลุมคุณจิตร อนันตประยูรกลมผูถือหุน อื่นในราคาหุนละ 5.9
บาท (มูลคาทางบัญชีเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 8.6 บาทตอหุน) ทําใหบริษัทฯ และ
กลุมผูถือหุนใหญถือหุนในบจ. ดับบลิวเอชเอ ซีดับบลิวที อะไลแอนซในสัดสวนรอยละ 50.0
เทากันและบริษัทฯ
ไดมีอํานาจควบคุมกิจการนับตั้งแตนั้นเปนตนมา
(โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในสวน 2.11 รายการระหวางกัน)
 บจ. ดับบลิวเอชเอ ซีดับบลิวที อะไลแอนซเปลี่ยนชื่อกลับไปเปน บจ. ดับบลิวเอชเอ อะไล
แอนซ
 เดือนกันยายน บริษัทฯ ไดตัดสินใจซื้อหุนรอยละ 49.0 จํานวน 15,190,000 หุนในบจ. ดับบลิว
เอชเอ โกลแมค อะไลแอนซคืนจากกลุมโกลแมคเบอรแฮดในราคาหุนละ 18.8 บาท และรอยละ
25.0 จํานวน 7,750,000 หุน จากกลุมผูถือหุนอื่นกลุมคุณจิตร อนันตประยูรในราคาหุนละ 15.9
บาท (มูลคาทางบัญชีเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 10.6 บาทตอหุน) รวมกันคิดเปนรอย
ละ 74.0 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ทําใหบริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญใน บจ. ดับบลิวเอชเอ
โกลแมค อะไลแอนซ รวมกับกลุมผูถือหุนใหญที่ยังคงถือหุนในสัดสวนรอยละ 26.0 และบริษัทฯ
ไดมีอํานาจควบคุมกิจการนับตั้งแตนั้นเปนตนมา (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวน
2.11 รายการระหวางกัน)
 บจ. ดับบลิวเอชเอ โกลแมค อะไลแอนซเปลี่ยนชื่อเปน บจ. แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ
 เดือนธันวาคม บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลว จาก 170,000,000 บาท เปน
380,599,960 บาท โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 21,059,996 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 10 บาท รวมเปนจํานวน 210,599,960
บาท พรอมทั้งปรับโครงสรางกลุมบริษัทฯ และชําระคาหุนออกใหมดวยหุนของบริษัทฯ ดังนี้
- เพื่อแลกหุนของ บจ.แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ จํานวน 8,059,998 หุน ในราคาหุนละ
10 บาท รวมเปนมูลคา 80,599,980 บาท โดยมีอัตราสวนหุน บจ. แวรเฮาส เอเซีย อะไล
แอนซ ที่นํามาชําระเปนคาหุนเพิ่มทุน ในอัตราสวนการแลกหุน 1 ตอ 1
- เพื่อแลกหุนของ บจ.ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํานวน 12,999,998 หุน ในราคาหุนละ 10
บาท รวมเปนมูลคา 129,999,980 บาท โดยมีอัตราสวนหุน บจ.ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ
ที่นํามาชําระเปนคาหุนเพิ่มทุน ในอัตราสวนการแลกหุน 1 ตอ 1
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โครงสรางบริษัทฯ และบริษัทยอยในปจจุบัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2555 โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังนี้

หมายเหตุ: ณ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ ถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมฯ คิดเปนรอยละ 17.2

การประกอบธุรกิจของบริษัทยอย
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด
[อธิบายเพิ่มเติมเรื่องที่ดิน]
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 โดยปจจุบันบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญ
ในสัดสวนรอยละ 99.9 ที่ผานมาบริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการกอสรางและ
ใหเชาโครงการศูนยกระจายสินคา ซึ่งไดดําเนินการไปแลว 2 อาคาร ขนาดรวมประมาณ 63,827.4 ตารางเมตร บน
ที่ดินบริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด เชามา ตั้งอยูที่ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 20 โดยและบริษัท ดับบลิว
เอชเอ อะไลแอนซ จํากัด ไดโอนสิทธิการเชาที่ดินดังกลาว พรอมและจําหนายอาคารศูนยกระจายสินคาที่ตั้งอยูบนที่ดิน
ที่เชาดังกลาวทั้งหมดใหกองทุนรวมฯ ไปเมื่อเดือน กุมภาพันธ 2555
อยางไรก็ดี ที่ดินที่เชาที่โอนสิทธิการเชาดังกลาวยังมีที่วางเหลืออีกประมาณ 7-03-31 ไร ทั้งนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ
อะไลแอนซ จํากัด ไดรับความยินยอมจาก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ในฐานะผูเชาชวงที่ดิน) ในการ
พัฒนาและกอสรางอาคารคลังสินคาในที่ดินที่วางดังกลาว แตบริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด ยังคงตองขอ
ความเห็นชอบจากกองทุนรวมฯ (ในฐานะเจาของสิทธิการเชาที่ดิน) และ หาก กองทุนรวมฯ (ในฐานะเจาของสิทธิการ
เชาที่ดิน) พิจารณาใหความเห็นชอบ และ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ในฐานะผูเชาชวงที่ดิน) ยินยอมให
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด พัฒนาและกอสรางอาคารคลังสินคาในที่ดินที่วางดังกลาว เมื่อบริษัท ดับบลิว
เอชเอ อะไลแอนซ จํากัด ไดรับความเห็นชอบจากกองทุนรวมฯ แลว บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด จะปฏิบัติ
ตามที่ไดรับมอบหมายโดยไมถือวาสิ่งปลูกสรางอาคารคลังสินคาเปนสวนควบที่ดิน และเมื่อ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไล
แอนซ จํากัด ดําเนินการแลวเสร็จ จะนําอาคารคลังสินคาออกหาประโยชนในรูปแบบตางๆ และสามารถที่จะจําหนาย
อาคารคลังสินคาดังกลาวพรอมสิทธิประโยชนใหแกกองทุนรวมฯ ในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไล
แอนซ จํากัด มีโครงการที่จะพัฒนาโครงการคลังสินคาเพื่อใหเชาเพิ่มเติมบนที่ดินจํานวน 7-03-31 ไรโดยไดรับโอนสิทธิ์
ในการพัฒนาที่ดินดังกลาวจากกองทุนรวมฯ
บริษัท แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ จํากัด
บริษัท แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549 โดยปจจุบันมีบริษัทฯ เปนผูถือหุน
ใหญในสัดสวนรอยละ 99.9 บริษัท แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ จํากัด ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการกอสรางและให
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

เชาโครงการศูนยกระจายสินคาปรับอากาศขนาด 52,706.9 ตารางเมตร บนถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 19 ใหกับ
ลูกคาบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัดกลุมยาและเวชภัณฑและมีแผนการที่จะจําหนายโครงการศูนยกระจาย
สินคาดังกลาวใหแกกองทุนรวมฯ ในชวงตนป 2556
การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาทรัพย ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนดแวร
เฮาส ฟนด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนดแวรเฮาสฟนด ไดรับการจัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 (เดิมชื่อ “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนดแวรเฮาส
ฟนด”) เพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภทคลังสินคา ศูนยกระจายสินคาและโรงงาน กองทุนรวม
ฯ เปนกองทุนประเภทปด (Closed-end fund) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จํากัด เปนผูจัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 2555 กองทุน
รวมฯ ไดลงทุนในอาคารสินคา จํานวนรวม 5 หลัง มีพื้นที่เชารวม 125,315.4 ตารางเมตร และลงทุนในโรงงานจํานวน
2 หลัง ซึ่งมีพื้นที่เชารวม 21,770.8 ตารางเมตร โดยมีมูลคาโครงการรวมโดยประมาณ 3,110 ลานบาท โดยกองทุน
รวมฯ ไดวาจางบริษัทฯ ใหเปนผูบริหารคลังสินคาและโรงงานอสังหาริมทรัพยเหลานี้ ทั้งนี้กองทุนรวมฯ มีนโยบายการ
จายปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 2 ครั้ง ในอัตราไมนอยกวารอยละ 90.0 ของกําไรสุทธิประจําปที่สามารถ
จายไดโดย ณ วันที่ 301 มีนาคม มิถุนายน 2555 บริษัทฯ เปนผูถือหนวยลงทุนอยูในสัดสวนรอยละ 17.2
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2.3

โครงสรางรายได
โครงสรางรายได

รายไดคาเชาและบริการ
รายไดจากการขายสินทรัพย
กําไรจากการขายสินทรัพย
รายไดเงินปนผล
รายไดบริหารคลังสินคา
รายไดอนื่
รวมรายไดจากธุรกิจปกติ
กําไรจากการซื้อกิจการ
รวม

31 ธ.ค. 2552
(งบเฉพาะกิจการ)
ลานบาท รอยละ
15.2
98.7
0.2
1.3
15.4
100.0
15.4
100.0

สําหรับรอบปบญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่
31 ธ.ค. 2553
31 ธ.ค. 2554
(งบเฉพาะกิจการ)
(งบเฉพาะกิจการ)
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
43.10
25.3
90.0
83.7
126.4
74.5
10.6
9.9
0.1
0.1
2.2
2.0
0.2
0.1
4.7
4.4
169.8
100.0
107.5
100.0
169.8
100.0
107.5
100.0

31 ธ.ค. 2554
(งบการเงินรวม)
ลานบาท รอยละ
220.9
37.4
10.6
1.8
2.2
0.4
6.5
1.1
240.2
40.7
350.1
59.3
590.3
100.0

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิ.ย. 2554
30 มิ.ย. 2555
(งบการเงินรวม)
(งบการเงินรวม)
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
65.8
65.5
157.7
7.9
1,808.9
91.1
4.5
4.5
12.7
0.7
1.2
1.2
2.7
0.1
1.2
1.2
3.6
0.2
72.7
72.4
1,985.6
100.0
27.7
27.6
100.4
100.0
1,985.6
100.0

หมายเหตุ: 1) รายไดอื่นๆ หมายถึง รายไดจากดอกเบี้ยรับ รายไดคาบริการสาธารณูปโภค และรายไดอื่นๆ
2) ในป 2555 บริษัทฯ ไดมีการปรับวิธีการบันทึกบัญชีการขายสินทรัพยใหแกกองทุนรวมฯ โดยบันทึกเปนรายไดจากการขายสินทรัพยทั้งจํานวนแทนการบันทึกเฉพาะกําไรจากการขายสินทรัพยซึ่งได
บันทึกในชวงป 2553
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2.4
1.

2.

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
กลุมบริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะเปนบริษัทชั้นนําของประเทศไทยในฐานะผูพัฒนาโครงการฯ ระดับพรีเมี่ยมที่
สรางขึ้นใหเหมาะกับความตองการที่เฉพาะเจาะจงของลูกคาแตละราย (Built-to-Suit) ควบคูไปกับพัฒนา
โครงการแบบ Warehouse Farm เพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับลูกคาผานทางการควบคุม
ตนทุนดานโลจิสติกสที่เหมาะสม
- กลุมบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสรางและรักษาความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา โดยเรียนรูความตองการที่มี
ความซับซอนสูงของลูกคาแตละราย ดังจะเห็นไดจากในอดีตลูกคาจะเชาพื้นที่ขนาดใหญมากถึง 10,000.0 70,000.0 ตารางเมตร ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงความไววางใจสูงสุดตอทางกลุมบริษัทฯ และการที่ผูเชามี
ความตองการขยายพื้นที่เชาโครงการฯ กับกลุมบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
- กลุมบริษัทฯ มีแผนการที่จะขยายฐานลูกคาโดยเจาะกลุมผูเชาที่มีความตองการที่เฉพาะเจาะจงและซับซอน
ซึ่งทําใหสินคาและบริการที่มีอยูในตลาดไมสามารถตอบสนองความตองการของผูเชากลุมนี้ได โดยยึด
หลักการพัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
- กลุมบริษัทฯ มีแผนการจะขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาอื่นๆ เชน กลุมลูกคาคนไทยบริษัทไทยชั้นนําที่มี
ความตองการโรงงานและคลังสินคาแบบ Built-to-Suit คุณภาพสูง หรือลูกคาบริษัทขามชาติที่ประกอบธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมอื่น ๆที่หลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายไดจากกลุมผูเชาเพียงกลุมใด
กลุมหนึ่ง
- กลุมบริษัทฯ มีแผนการเพิ่มสัดสวนสัญญาการเชาระยะสั้นซึ่งชวยใหกลุมบริษัทฯ สามารถขยายกลุมผูเชาไป
ยังผูเชากลุมอื่นไดเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาโครงการ Warehouse Farm เพื่อใหบริการทั้งในรูปแบบ
Built-to-Suit เพื่อรองรับความตองการของลูกคาหลักบางกลุมที่มีลักษณะเฉพาะเชน การสํารองพื้นที่ตอ
ขยายเพื่อใชงานในอนาคต และ แบบ Ready-Built เพื่อรองรับฐานลูกคากลุมใหมและเพื่อการดําเนินธุรกิจ
ที่ตอบสนองความตองการของตลาดไดทันทวงที
กลุม บริ ษัทฯ มุงมั่น ที่จะเรียนรูแ ละพัฒ นาเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาโครงการที่ ทัน สมั ย มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถใหบริการที่ตอบสนองความตองการดานโลจิสติกสตางๆ ของลูกคาใน
ธุรกิจศูนยกระจายสินคาและโรงงานอยางครบวงจร

3.

กลุมบริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของโครงการฯ ของกลุมบริษัทฯ ใหเปนมาตรฐานสากลอยาง
ตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา รวมทั้งมุงเนนที่จะหาทางออก
ใหแกปญหาตางๆ ของลูกคาในการบริหารจัดการดานโลจิสติกส ผานความรูและประสบการณอันยาวนาน
รวมทั้งการสรางความสัมพันธอันดีอยางยั่งยืนกับลูกคาของกลุมบริษัทฯ
- กลุมบริษัทฯ ไดมีการทํางานรวมกับลูกคาอยางใกลชิด เปนการทํางานแบบเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีของ
ลูกคาเพื่อใหทราบถึงความตองการที่แทจริงของผูเชาแตละกลุม ทั้งในแงของโครงสรางพื้นฐานการกอสราง
รวมถึงที่ตั้งของโครงการฯ เพื่อใหลูกคาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
- กลุมบริษัทฯ ยังไดมีการรวมวางแผนโดยการจัดเตรียมที่ดิน และออกแบบโดยรวมไวเพื่อการรองรับการ
ขยายงานของลูกคาในอนาคต

4.

กลุมบริษัทฯ มุงเนนที่จะเรียนรูและพัฒนาอยูตลอดเวลา ตามแนวคิดของการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู โดยการเปดโอกาสใหบุคลากรของกลุมบริษัทฯ ไดพัฒนาและขยายขอบเขตความสามารถของตน
อยางตอเนื่อง
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