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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ในอดีตกลุมบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาและใหเชาโครงการฯ ที่พัฒนาขึ้นตามความตองการของลูกคา (Built-toSuit) ที่สวนมากจะเปนโครงการขนาดใหญเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม ในปจจุบันกลุมบริษัทฯ ไดเริ่มมีการ
ใหบริการพัฒนาโครงการฯ สรางแบบสําเร็จรูป (Ready-Built) มาตรฐานสูงภายใตโครงการ Warehouse Farm
เพื่อใหบริการทั้งในรูปแบบ Built-to-Suit เพื่อรองรับความตองการของลูกคาหลักบางกลุม ที่มีลักษณะเฉพาะ
เชน การสํารองพื้นที่ตอขยายเพื่อใชงานในอนาคต และ แบบ Ready-Built เพื่อรองรับฐานลูกคากลุมใหมและ
เพื่อการดําเนินธุรกิจที่ตอบสนองความตองการของตลาดไดทันทวงที
การประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 3 สวนดังตอไปนี้
1. ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อรายไดคาเชาและบริการ
2. ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อจําหนายขาย
3. ธุรกิจการลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย

3.1.1 ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อรายไดคาเชาและบริการ
3.1.1.1 โครงการที่พัฒนาขึ้นตามความตองการของลูกคา (Built-to-Suit)
กลุมบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาและใหเชาโครงการฯ ขนาดใหญตามความตองการของลูกคา (Built-to-Suit)
โดยโครงการที่พัฒนาขึ้นใหแกลูกคาแตละรายนั้นจะมีความซับซอนเพื่อตอบสนองความตองการที่แตกตางกัน
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจและกระบวนการปฏิบัติงานของผูเชาแตละราย โดยเนนที่ทําเลที่ตั้งที่เปนจุด
ยุทธศาสตรทางโลจิสติกส อาทิเชน บางนา-ตราด วังนอย บางปะอิน สระบุรี หรือนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่ง
โครงการที่พัฒ นาขึ้นมาทั้งหมดมีผูเชา ทั้งรอยละ 100.0 โดยสัญญาเช าของโครงการที่พัฒ นาขึ้น ตามความ
ตองการของผูเชาสวนใหญจะเปนสัญญาเชาระยะยาวที่มีอายุโดยเฉลี่ยอยูระหวางตั้งแต 3 ถึง 10 ปขึ้นไป และผู
เชาตองวางเงินประกันการเชาและการบริการเปนเงินสด และ/หรือหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร มูลคาประมาณ
3-12 เดือนของคาเชาตอป โดยมีเงื่อนไขวา หากผูเชายกเลิกสัญญาเชากอนสิ้นสุดระยะเวลาการเชาที่กําหนดไว
ผูเชาจะตองชําระคาทดแทนชดเชยเทากับคาเชาสําหรับระยะเวลาการเชาที่เหลือตามสัญญาเชาอยูใหแกกลุม
บริษัทฯ
ก. อาคารคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา
โครงการฯ ทั้ ง หมดของกลุม บริ ษัท ฯ จะได รับ การออกแบบให เป น ไปตามมาตรฐานสากลโดยคํ า นึ งถึ ง
ประโยชนการใชงานสูงสุดของผูเชา อาทิเชน การออกแบบพื้นที่ภายในอาคารเพื่อใหการหมุนเวียนของ
สินคามีประสิทธิภาพสูงสุด การกําหนดความสูงของพื้นและเสนทางการเขาออกของรถขนสงขนาดใหญเพื่อ
การขนถายสินคาเปนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการออกแบบใหชั้นวางสินคามีความยืดหยุนและสามารถปรับ
ใหเหมาะสมกับกระบวนการปฏิบัติงานของผูเชา ซึ่งชวยใหการจัดวาง/ บรรจุสินคาเกิดความคลองตัวและลด
ความผิดพลาด เปนตน ตลอดจนโครงการฯ ของกลุมบริษัทฯ จะตั้งอยูในทําเลที่เปนจุดยุทธศาสตรดานโลจิ
สติกสที่เหมาะแกการเปนศูนยการกระจายสินคาที่ดี ซึ่งมีพื้นที่ขนาดโครงการฯที่ใหญและหลากหลาย ตั้งแต
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10,000.0 ถึง 70,000.0 ตารางเมตร โดยโครงการฯ สวนใหญจะตั้งอยูบนเสนทางที่สามารถเขาถึงสนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิ หรือ ทาเรือแหลมฉบัง หรือ สามารถเชื่อมตอกับการคมนาคมเสนทางหลักไดอยาง
สะดวก เชน บางนา-ตราด กม.18-20 จึงสงผลใหมีความสะดวกในการเดินทางขนสงสินคามายังกรุงเทพฯ
หรือกระจายสินคาไปยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย รวมถึงตางประเทศ ซึ่งเปนการชวยลดตนทุนการ
ขนสงในระยะยาวใหแกผูเชาไดเปนอยางดี ตัวอยางโครงการฯ ในอดีตของกลุมบริษัทฯ ไดแก โครงการศูนย
กระจายสินคาปรับอากาศขนาด 52,706.8 ตารางเมตรบนถนนบางนา-ตราด กม. 19 ที่มีบริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จํากัดเปนผูเชาหลัก โครงการฯ ดังกลาวสรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนศูนยกระจาย
และจัดเก็บสินคาประเภทเวชภัณฑ ซึ่งโครงการฯ ไดรับการออกแบบใหตรงกับหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการ
ผลิต รวมทั้งไดติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในตัวอาคาร โดยมีอุณหภูมิระหวาง 23
องศาเซลเซียล ไปจนถึงหองเย็น -30 องศาเซลเซียล จึงชวยใหผูเชาสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ
ไดเปนอยางดี
ข. อาคารโรงงานขนาดใหญ
ทีมงานวิศวกรผูเชี่ยวชาญของกลุมบริษัทฯ จะทํางานรวมกันอยางใกลชิดกับทีมงานของผูเชาในทุกขั้นตอน
ของการออกแบบและการกอสรางอาคารโรงงานเพื่อใหมั่นใจไดวาอาคารโรงงานที่สงมอบใหกับลูกคาจะ
สามารถตอบสนองความตองการที่เฉพาะเจาะจงของผูเชาในทุกๆ ดานได อาทิเชน การออกแบบพื้นที่ใช
สอยและการจัดวางเสาที่ไมกีดขวางกระบวนการปฏิบัติงาน การใชวัสดุกอสรางพื้นที่แข็งแรงทนทานตอการ
รั บ น้ํ า หนั ก ของสิ น ค า อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งจั ก ร การออกแบบหลั ง คาที่ ส ามารถระบายความร อ นได ต าม
ธรรมชาติ รวมถึงการวางระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน ระบบไฟฟา ระบบแสงสวาง ระบบบําบัดของเสีย
ใหรองรับกําลังการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสูงตามความตองการของลูกคา และเปนไปตามตามขอบังคับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม เปนตน โดยโรงงานทั้งหมดที่บริษัทฯ เปนผูพัฒนาตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ตาง ๆ อาทิเชน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จ.สระบุรี เปนตน
ตัวอยางโครงการที่พัฒนาขึ้นตามความตองการของลูกคา (Built-to-Suit)
ที่ตั้งโครงการ: บางนา-ตราด ก.ม. 20
พื้นที่เชา: 63,827.4 ตารางเมตร
บริษัท: โอนสิทธิการเชาที่ดินและขายอาคารให
กองทุนรวมฯ
ประเภทโครงการ: ศูนยกระจายสินคา

ที่ตั้งโครงการ: บางนา-ตราด ก.ม. 19
พื้นที่เชา: 52,706.8 ตารางเมตร
บริษัท: บจ. แวรเฮาส เอเชีย อะไลแอนซ
ประเภทโครงการ: ศูนยกระจายสินคา
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ที่ตั้งโครงการ: ลาดกระบัง
พื้นที่เชา: 18,156.0 ตารางเมตร
บริษัท: บริษัทฯ
ประเภทโครงการ: ศูนยกระจายสินคา

ที่ตั้งโครงการ: อมตะซิตี้
พื้นที่เชา: 7,450.0 ตารางเมตร
บริษัท: ขายใหกองทุนรวมฯ
ประเภทโครงการ: โรงงาน

ที่ตั้งโครงการ: อมตะซิตี้
พื้นที่เชา: 14,320.8 ตารางเมตร
บริษัท: ขายใหกองทุนรวมฯ
ประเภทโครงการ: โรงงาน

ที่ตั้งโครงการ: ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี
พื้นที่เชา: 16,900.0 ตารางเมตร
บริษัท: ขายใหกองทุนรวมฯ
ประเภทโครงการ: ศูนยกระจายสินคา

ที่ตั้งโครงการ: อมตะซิตี้
พื้นที่เชา: 9,399.4 ตารางเมตร
บริษัท: บริษัทฯ
ประเภทโครงการ: โรงงาน
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3.1.1.2 โครงการ Warehouse Farm
เนื่องจากกลุมบริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงปริมาณความตองการเชาอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และ
โรงงานที่เพิ่มมากขึ้น ตั้งแตป 2554 เปนตนมา กลุมบริษัทฯ จึงไดเริ่มจัดพัฒนาโครงการ Warehouse
Farm ภายใตชื่อโครงการ Mega Logistics Center โดยโครงการ Warehouse Farm ของกลุมบริษัทฯ จะ
ประกอบไปดวยโครงการทั้งที่เปนแบบ Built-to-Suit และแบบ Ready-Built มาตรฐานสูง โดยโครงการ
ประเภท Built-to-Suit ใน Warehouse Farm จะมีขนาดโครงการตั้งแต 10,000.0 ถึง 16,000.0 ตารางเมตร
ในขณะที่พื้นที่เชาของโครงการสรางแบบสําเร็จรูป (Ready-Built) จะมีขนาดเล็กกวาโดยมีพื้นที่เชาเฉลี่ยตอ
อาคารตั้งแต 3,000.0 ถึง 5,000.0 ตารางเมตร ถึงแมวาจะมีขนาดพื้นที่เชาและอาคารที่เล็กกวาโครงการ
แบบ Built-to-Suit โครงการสวน Ready-Built ของกลุมบริษัทฯ ยังคงไวซึ่งรูปแบบและมาตรฐานของอาคาร
คลังสินคาและโรงงานที่มีคุณภาพสูงซึ่งเปนแนวทางหลักในการทําธุรกิจของกลุมบริษัทฯ โดยกลุมบริษัทฯ
ไดเล็งเห็นวา โครงการ Warehouse Farm จะชวยรองรับความตองการขยายพื้นที่ของลูกคาปจจุบัน และ
เพิ่มฐานลูกคาไปยังกลุมผูเชารายใหมที่แมวาจะมีความสนใจเชาระยะสั้นในขณะนี้ แตยังมีศักยภาพในการ
เพิ่มพื้นที่เชาและอาจตองการโครงการแบบ Built-to-Suit ในอนาคต
กลุมบริษัทฯ จะเลือกทําเลที่ตั้งเพื่อพัฒนาโครงการ Warehouse Farm โดยพิจารณาจากความตองการของ
ลูกคาในปจจุบันและที่คาดการณไวในอนาคต โดยสัญญาเชาสวนใหญสําหรับโครงการแบบ Built-to-Suit จะ
เปนสัญญาการเชาระยะยาวตั้งแต 3 ถึง 10 ปขึ้นไป ในขณะที่สัญญาเชาสวนใหญของโครงการแบบ ReadyBuilt จะเปนสัญญาเชาระยะสั้นที่มีอายุสัญญาโดยเฉลี่ย 3 ป แตจะเปดโอกาสใหลูกคามีทางเลือกในการตอ
สัญญาเชาไดเชนเดียวกับโครงการแบบ Built-to-Suit
กลุมบริษัทฯ ยังจัดใหมีการใหบริการการใชประโยชนทรัพยสินสวนกลางรวมกับผูเชารายอื่นในโครงการ
เชน คาไฟฟาของสวนกลาง คาบริการรักษาความปลอดภัย คาซอมแซมถนนและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการของโครงการ เปนตน

ตัวอยางโครงการ Warehouse Farm
ที่ตั้งโครงการ: บางนา-ตราด ก.ม. 18
พื้นที่เชา: 26,381.1 ตารางเมตร
บริษัท: บริษัทฯ
ประเภทโครงการ: Warehouse Farm
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ที่ตั้งโครงการ: บางนา-ตราด ก.ม. 18
พื้นที่เชา: 19,945.0 ตารางเมตร
บริษัท: บริษัทฯ
ประเภทโครงการ: Warehouse Farm

ตัวอยางคุณสมบัติของโครงการฯ
หลังคาเมทัลชีทแบบไรรอยตอ
หลังคาเมทัลชีทแบบไรรอยตอ ชวยลดปญหารอยรั่วระหวาง
รอยตอหลังคา

หลังคาฉนวนกันความรอน
วัสดุฉนวนกันความรอนที่ติดตั้งภายใตหลังคา ซึ่งประกอบไป
ดวยชองอากาศที่ชวยลดอุณหภูมิภายในโครงการฯ ทําใหการ
เก็บรักษาคุณภาพของสินคาเปนไปไดดีขึ้น
ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ
บานเกล็ดชองระบายอากาศและ bird screen รอบตัว
โครงการฯ และ การติดตั้งหลังคาในตําแหนงที่สูงกวาปกติทํา
ใหการไหลเวียนของอากาศภายในโครงการฯ ดีขึ้น
หลักเกณฑการจัดการสภาวะแวดลอม
โครงสรางขั้นพื้นฐานในโครงการฯ เชน ระบบการกระจาย
สินคา, ตัวคลังสินคา, และโรงงานผลิต ไดรับการพัฒนาขึ้น
ตามมาตรฐานสากล ตัวอยางเชน การออกแบบโครงสราง
อาคารที่ลดการสะสมของฝุนและสิ่งสกปรก การปองกันปลวก
และแมลง เปนตน
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พื้นแบบ Burnished Floor ที่มีความแข็งแรง
โครงสรางพื้นที่ทําจากวัสดุคอนกรีตที่แข็งแรงกวาวัสดุ
คอนกรีตทั่วไปอีกทั้งยังไดนํา Burnished Floor ซึ่งเปน
เทคโนโลยีใหมลาสุดในการเคลือบเงาพื้นผิวมาใชในการพัฒนา
โครงการฯ ซึ่งเทคโนโลยีจะชวยปองกันการเกิดรอยขีดขวน
และรอยถลอกจากการใชงานหนัก และยังชวยลดการสะสม
ของฝุนและการเกิดรอยแตกของพื้น
ที่มา: เว็บไซตบริษัทฯ

ตัวอยางกลุมผูเชาในปจจุบัน

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน
แอนด จอหนสัน
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท คูเนห พลัส
นาเกิล จํากัด

บริษัท เคอรี่
โลจิสติคส
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ยูนิลีเวอร
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ชาเนล
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เซ็นทรัล
รีเทล คอรปอเรชัน่
จํากัด

บริษัท แอลเอฟ
โลจิสติกส (ประเทศไทย)
จํากัด

บริษัท มาสดา เซลส
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เบอรลี่ ยุค
เกอร จํากัด
(มหาชน)

บริษัท ฮิตาซิ ทราน
สปอรต ซิสเต็ม
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอ.พี.แอล.
โลจิสติก เซอรวิส
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท คาโอ
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดูคาติ
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ไพรมัส อินเตอร
เนชั่นแนล กรุงเทพ จํากัด

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร
เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
จํากัด

ที่มา: บริษัทฯ

3.1.1.3 โครงการที่กลุมบริษัทฯ ลงทุนเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงและใหเชา
ก. โครงการที่พัฒนาแลวเสร็จทั้งหมด
ในอนาคตกลุมบริษัทฯ มีแผนการที่จะซื้อสินทรัพยที่กอสรางแลวเสร็จเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงและใหเชา
โดยกลุมบริษัทฯ จะเขาไปลงทุนในโครงการที่อยูในสภาพดีดวยราคาที่เหมาะสม เพื่อนํามาปรับปรุงและ
ปลอยเชาใหแกลูกคาที่สนใจ (อาจเปนผูเชารายเดิม) ซึ่งจะชวยใหกลุมบริษัทฯ สามารถเพิ่มพื้นที่ใหเชาได
อยางกาวกระโดด ชวยลดระยะเวลาการกอสราง และใชประโยชนจากความสามารถที่เปนจุดเดนของกลุม
บริษัทฯ ในการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่เพื่อใหตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา
ข. โครงการที่พัฒนาแลวเสร็จบางสวน
นอกเหนือไปจากโครงการที่พัฒนาแลวเสร็จ กลุมบริษัทฯ ยังมีแผนการที่จะซื้อที่ดินและโครงการที่พัฒนา
แลวเสร็จบางสวนเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ ใหมบนที่ดินเปลาที่ยังไมไดรับการพัฒนาและ
ปลอยเชาใหแกลูกคารายอื่นๆ ซึ่งจะชวยใหกลุมบริษัทฯ สามารถเลือกสรรและเปนเจาของที่ดินที่ตั้งอยูในจุด
ยุทธศาสตรโลจิสติกสที่สําคัญตางๆ ได
3.1.2 ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อจําหนายขาย
[อธิบายเพิ่มเติมเรื่องนโยบายการขายสินทรัพยใหแกกองทุนรวมฯ]
กลุ มบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการขายสินทรัพยเขา กองทุนรวมฯ เพื่อเปนแหลงเงิน ทุนในการพัฒ นา
โครงการในอนาคตของกลุมบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ซึ่งกลุมบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะขายอสังหาริมทรัพยใหแก
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กองทุนรวมฯ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ในสัดสวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกลุม
บริษัทฯ
อยางไรก็ตามการขายทรัพยสินใหแกกองทุนรวมฯ จําเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทฯ
ซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ จะไมสามารถออกเสียงในกรณีนี้ได นอกจากนั้นการขายทรัพยสินของ
กลุ ม บริ ษั ท ฯ ยั ง ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท ฯ ไม ส ามารถควบคุ ม ได อาทิ เ ช น สภาวะตลาดที่ ส ง ผลต อ
ความสามารถในการระดมทุนของกองทุนรวมฯ เปนตน รวมถึงกลุมบริษัทฯ อาจพิจารณาขายทรัพยสินให
เหมาะสมกับความตองการใชเงินทุนและนโยบายการลงทุนของกลุมบริษัทฯในภาพรวม
โดยกลุ ม บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการเลื อ กทรั พย สิ น ที่ จ ะจํ า หน า ยให แ ก ก องทุ น รวมฯ คื อ ทรั พ ย สิ น ต อ งเป น
โครงการฯ ที่พัฒนาแลวเสร็จมีสัญญาเชาและกอใหเกิดรายไดคาเชาและบริการแลว ตลอดจนทรัพยสินตองเปน
ทรัพยสินที่มีคุณสมบัติครบถวนไมขัดตอนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมฯ และ/ หรือกฎหมาย และ/หรือ
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งจํานวนและขนาดของโครงการฯ ที่จะจําหนายใหแกกองทุนรวมฯ ในแตละครั้ง กลุม
บริษัทฯ จะพิจารณาจากความตองการเงินทุนเพื่อขยายโครงการใหมและกําไรที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนาย
ในครั้งนั้น
โดยในป 2553 และป 2555 (เลื่อนจากแผนการขายเดิมในป 2554) กลุมบริษัทฯ มีการขายอาคารคลังสินคาและ
โรงงานและสิ ท ธิ ก ารเช า ที่ ดิ น ให แ ก ก องทุ น รวมฯ ซึ่ ง ทํ า ให ก ลุ ม บริ ษั ท ฯ สามารถรั บ รู ร ายได จ ากการขาย
อสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนกลุมบริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะขายโครงการที่พัฒนาแลวใหแกบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะผูเชาปจจุบันของโครงการนั้นๆ ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดใหแกกลุมบริษัทฯ อีกชองทางนึงดวย

3.1.3 ธุรกิจการลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย
[อธิบายเพิ่มเติมเรื่องนโยบายการลงทุนผานกองทุนรวมฯ]
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยผานกองทุนรวมฯ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 15 ถึง 20 ของ
หนวยลงทุนทั้งหมด เพื่อผลตอบแทนในรูปเงินปนผลสม่ําเสมอเปนประจําทุกป อยางไรก็ตาม การลงทุนใน
กองทุนรวมฯ นั้นจะขึ้นอยูกับความตองการใชเงินลงทุน และจํานวนเงินที่ระดมทุนไดจากการจําหนายสินทรัพย
ใหแกกองทุนรวมฯ ในชวงเวลานั้นจึงทําใหการลงทุนในกองทุนรวมฯ ในขณะใดขณะหนึ่งอาจแตกตางไปจาก
นโยบายการลงทุนที่กําหนดไวได รวมทั้งนอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดรับแตงตั้งใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย
สําหรับทรัพยสินของกองทุนรวมฯ ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีรายไดประจําจากคาบริหารจัดการสินทรัพย
อสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวมฯ
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3.2 สรุปภาพรวมโครงการฯ ของกลุมบริษัทฯ และโครงการฯ ของกองทุนรวมฯ
[เพิ่มเติมขอมูลเปนไตรมาสที่ 2 2555 และอธิบายเพิ่มเติมแผนการขายสินทรัพยใหแกกองทุนรวมฯ และอธิบายตาราง]
(ตาราง 3.2 แสดงรายละเอียดโครงการที่กอสรางแลวเสร็จและรับรูรายไดแลว โครงการที่อยูระหวางกอสราง และที่ดินรอการพัฒนา สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 สําหรับ
รายละเอียดของโครงการฯ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2555 จะแสดงอยูภายใตหัวขอ 6 โครงการในอนาคต
สําหรับโครงการที่อยูระหวางการกอสราง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากตาราง 3.7 งานยังไมสงมอบ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 กลุมบริษัทฯ มีโครงการฯ ดังตอไปนี้
ประเภทอาคาร

ที่ต้งั โครงการ

รายละเอียด
สถานะการกอสราง

สถานะผูเชา

อัตราการเชา
(รอยละ)

ชวงเวลาที่คาดวากอสราง
แลวเสร็จและเริม่ รับรู
รายได

พื้นที่เชารวม
(ตารางเมตร)

โครงการประเภท Built-to-Suit
คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา

บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 19

กอสรางแลวเสร็จและ
รับรูรายไดแลว

มีผูเชา 1 ราย

100

-

52,706.8

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา

ลาดกระบัง

กอสรางแลวเสร็จและ
รับรูรายไดแลว

มีผูเชา 1 ราย

100

-

18,156.0

โรงงาน

อมตะซิตี้ จ.จังหวัดระยอง

กอสรางแลวเสร็จและ
รับรูรายไดแลว

มีผูเชา 1 ราย

100

-

9,399.4

โรงงาน

เหมราช จังหวัด.สระบุรี

อยูระหวางกอสราง

มีผูเชา 1 ราย

100

ไตรมาส 3 2555

28,278.0

อยูระหวางกอสราง

มีผูเชา 1 ราย

100

ไตรมาส 3 2555

16,822.4

(อยูในแผนการจําหนายใหแกกองทุนรวมฯ )

ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง
จ. ชลบุรี

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา

ลาดกระบัง

รอการพัฒนา

มีผูเชา 1 ราย

100

ไตรมาส 2 2556

17,200.0

โรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
จ.สระบุรี

รอการพัฒนา

มีผูเชา 1 ราย

100

ไตรมาส 2 2557

26,800.0

(อยูในแผนการจําหนายใหแกกองทุนรวมฯ1)

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา

1
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ประเภทอาคาร

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา

ที่ต้งั โครงการ

อ.พานทอง จ.ชลบุรี

รายละเอียด
สถานะการกอสราง

สถานะผูเชา

อัตราการเชา
(รอยละ)

ชวงเวลาที่คาดวากอสราง
แลวเสร็จและเริม่ รับรู
รายได

รอการพัฒนา

มีผูเชา 1 ราย

100

ไตรมาส 2 2556

รวมโครงการประเภท Built-to-Suit

พื้นที่เชารวม
(ตารางเมตร)

35,000.0
204,362.6

โครงการประเภท Warehouse Farm
คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา

บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 18

กอสรางแลวเสร็จและ
รับรูรายไดแลว

มีผูเชาหลายราย

100

-

72,179.5

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา

บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 19

อยูระหวางกอสราง

มีผูเชาหลายราย

100

ไตรมาส 3 2555

58,861.9

โรงงานคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา
[ปรับปรุงขอมูลประเภทอาคาร]

อ.วังนอย กิโลเมตรที่ 61
จ.พระนครศรีอยุธยา

อยูระหวางกอสราง

มีผูเชา 1 ราย

100

ไตรมาส1 2556

23,408.2

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา

อ.วังนอย
จ.พระนครศรีอยุธยา
กิโลเมตรที่ 61

รอการพัฒนา

อยูระหวางจัดหาผูเชา

0

ไตรมาส 3 2556
[ปรับปรุงขอมูลใหเปนขอมูล
ปจจุบัน]

40,000.0

รวมโครงการประเภท Warehouse Farm

194,449.6

รวมพื้นที่โครงการทีพ่ ัฒนาแลว/อยูระหวางกอสรางที่มผี ูเชาแลว

279,812.2

รวมพื้นที่โครงการทีพ่ ัฒนาแลว/อยูระหวางกอสราง/รอการพัฒนาที่มีผเู ชาแลว

358,812.2

รวม

398,812.2

ที่มา: บริษัทฯ
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ประเภทอาคาร

ที่ต้งั โครงการ

รายละเอียด
สถานะการกอสราง

สถานะผูเชา

อัตราการเชา
(รอยละ)

ชวงเวลาที่คาดวากอสราง
แลวเสร็จและเริม่ รับรู
รายได

พื้นที่เชารวม
(ตารางเมตร)

โครงการที่ขาย/ โอนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมฯ
คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา

ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง
จ.ชลบุรี

ขายใหกองทุนรวมฯ

มีผูเชา 1 ราย

100

-

25,488.0

โรงงาน

อมตะซิตี้ จ.ระยอง

ขายใหกองทุนรวมฯ

มีผูเชา 1 ราย

100

-

14,320.8

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา

บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 20

โอนสิทธิการเชาที่ดิน
และขายอาคารให
กองทุนรวมฯ

มีผูเชา 1 ราย

100

-

63,827.4

คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา

อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา

ขายใหกองทุนรวมฯ

มีผูเชา 1 ราย

100

-

36,000.0

โรงงาน

อมตะซิตี้ จ.ระยอง

ขายใหกองทุนรวมฯ

มีผูเชา 1 ราย

100

-

7,450.0

รวม

147,086.2

รวมทั้งสิ้น

545,898.4

ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ:
1. บริษัทฯ มีแผนการที่จะจําหนายกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินคาของโครงการคลังและศูนยกระจายสินคาที่บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 19 (พื้นที่เชา 52,706.8 ตารางเมตร) และโครงการที่ ต.ดอนหัวฬอ
ชลบุรี (พื้นที่เชา 16,822.4 ตารางเมตร) ใหแกกองทุนรวมฯ ในชวงระหวางปลายป 2555 ถึงตนป 2556 โดยผูจัดการกองทุนอันไดแกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย ไดจัดใหมีการประชุมผูถือหนวย
เพื่อพิจารณาลุงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555
2. ที่ดิน 1 ไรเทากับพื้นที่เชาประมาณ 1,000 ตารางเมตร
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3.3

การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.3.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑที่สําคัญ
ธุรกิจการพัฒนาคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานใหเชามีรูปแบบทั้งที่สรางขึ้นตามความตองการของผู
เชาแตละราย (Built-to-Suit) และคลังสินคาและโรงงานสรางแบบสําเร็จรูป (Ready-Built) แนวคิดของการ
พัฒนาคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานเพื่อใหเชาดังกลาวพัฒนาขึ้นมาจากความตองการที่จะรองรับ
และสนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยมุงเนนที่การใชความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
ของผูพัฒนาเพื่อพัฒนาโครงการที่ชวยอํานวยความสะดวก ลดขั้นตอน รวมถึงลดตนทุนดานโลจิสติกสของ
ผูประกอบการ โดยบริการของกลุมบริษัทฯ จะครอบคลุมไปถึงการดูแลดานการออกแบบและจัดสราง การ
บํา รุงรัก ษาภายหลังจากการสงมอบโครงการ และใหคําปรึกษาในสวนของการเลือ กทําเลที่ตั้ง ขนาด และ
รูปแบบของโครงการที่ตรงกับความตองการและกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งชวยใหบริษัทผูเชาสามารถเริ่ม
ปฏิบัติงานไดภายในระยะเวลาอันสั้น และสามารถควบคุมตนทุนการดําเนินงานไดในระยะยาว
กลยุทธการแขงขัน
กลุมบริษัทฯ เปนผูพัฒนาและใหเชาโครงการคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานที่สรางขึ้นตามความ
ตองการของผูเชาแตละราย (Built-to-Suit) และโครงการ Warehouse Farm ที่รวมโครงการฯ สรางแบบ
สําเร็จรูป (Ready-Built) ไวกับโครงการแบบ Built-to-Suit ทั้งนี้กลุมบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับผูเชาในดานการบริหารจัดการตนทุนโลจิสติกส โดยใสใจและทําความเขาใจในความตองการและ
รูปแบบธุรกิจที่มีความเฉพาะเจาะจงของลูกคา เพื่อนํามาพัฒนาออกแบบโครงการฯ ในลักษณะพิเศษ เลือก
ทําเลที่ตั้งใหสอดคลองกับความตองการ สงมอบโครงการอยางตรงเวลา ภายใตราคาคาเชาที่เหมาะสม เพื่อให
ผูเชามั่นใจไดวาการเชาโครงการฯ จากกลุมบริษัทฯ สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานโลจิ
สติกส ซึ่งสงผลใหกลุมบริษัทฯ ไดรับความไววางใจและสามารถชนะการประมูลโครงการตางๆ อยางเสมอมา
ดังจะเห็นไดจากการเติบโตอยางตอเนื่องของอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของพื้นที่ที่ภายใตการบริหารจัดการของ
กลุมบริษัทฯ ไดรับการเชา (Occupied area) สูงที่สูงถึง รอยละ 29.927.7 ในระหวางป 2549 ถึง ไตรมาส 21 ป
2555*
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การเติบโตของพื้นที่พัฒนาแลวเสร็จ/ อยูระหวางกอสราง/ รอการพัฒนาของกลุมบริษัทฯ และพื้นที่จําหนาย
ใหแกกองทุนรวมฯ ที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทฯ ใหเชาของกลุมบริษัทฯ
อัตราการเจริญเติบโตรอยละ 29.9 ตั้งแต
ป 2549 ถึงไตรมาส 2 ป 25551

หนวย: ตารางเมตร

พื้นที่รอการพัฒนาที่ยงั ไมมีผูเชา
พื้นที่รอการพัฒนาที่มผี ูเชา
พื้นทีท่ ี่พัฒนาแลวเสร็จ/อยูระหวางกอสรางที่มีผูเชา
พื้นที่จาํ หนาย/โอนใหแกกองทุนรวม

545,898
40,000
79,000
279,812

88,913

141,619

141,619

169,433

2549

2550

2551

2552

152,532
192,341

298,139
258,330

39,809

39,809

2553

2554

147,086

6 เดือน 2555

ที่มา: บริษัทฯ
* หมายเหตุ: อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยคํานวณจากพืน้ ที่ภายใตการบริหารจัดการที่กลุมบริษัทฯ พัฒนาและมีผูเชาในป 2549 ซึ่งเทากับ
88,913.0 ตารางเมตรและพื้นที่ ณ ไตรมาส 2 ป 2555 ซึ่งเทากับ 426,898.4 ตารางเมตร (รวมพื้นที่ของกองทุนรวมฯ) และหากคํานวณ
อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของพื้นที่การเชาจากประมาณการพื้นที่เชาที่กลุมบริษัทฯ เปนผูบริหารจัดการซึ่ง (คิดรวมพื้นที่รอการพัฒนาทั้งที่
มีผูเชาแลวและยังไมมีผูเชาพื้นที่เชาของกองทุนรวม ณ สิ้นป 2555 ณ ไตรมาส 2 ป 2555 เทากับ 545,898.4 ตารางเมตร) ซึ่งคิดเปนอัตรา
การเติบโตจะเทากับรอยละ 35.3

นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ไดพัฒนาและขยายพื้นที่ใหเชาอยางตอเนื่อง ทั้งจากลูกคาปจจุบันและลูกคารายใหมโดย
จุดเดนและกลยุทธที่กลุมบริษัทฯ ใชในการแขงขัน เปนดังนี้
กลยุทธดานผลิตภัณฑ
1. คุ ณ ภาพของโครงการฯ และการออกแบบที่ ต รงกั บ ความต อ งการที่ เ ฉพาะเจาะจงของผู เ ช า เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดการดานโลจิสติกสใหกับผูเชา
อาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานแบบ Built-to-Suit จะถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นใหตรงตาม
ความตองการเฉพาะของผูเชา โดยที่ผูเชาและทีมงานของกลุมบริษัทฯ จะรวมมือกันในการออกแบบ โดยจะ
สอบถามความตองการเชิงลึกและขอจํากัดในดานตางๆ เพื่อใหคําปรึกษาและนําเสนอรูปแบบโครงการฯ ที่
ตอบสนองความตองการของผูเชา ซึ่งถือเปนการออกแบบสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาสูงสุด ทั้งในเรื่องของสถานที่ตั้งของโครงการฯ รวมถึงรายละเอียดรูปแบบตางๆ ที่ผูเชาตองการ จึงทําใหผู
เชาไดโครงการฯ ที่ตรงตามความตองการที่เฉพาะเจาะจงและเปนไปตามมาตรฐานในระดับสากล โดยรูปแบบ
โครงสรางจะสามารถตอบสนองความตองการที่ซับซอนของผูเชา โดยคํานึงถึงรายละเอียดในการใชงานทั้งหมด
เชน รูปแบบการวางตําแหนงเสา ประสิทธิภาพในการรับน้ําหนักของพื้นอาคาร และความสูง (Clear Height)
ของอาคารที่เหมาะสมกับการใชงานของลูกคา จํานวนและการวางตําแหนงประตู วางตําแหนงสําหรับขนถาย
สินคา และการปรับระดับพื้นใหมีความเรียบ (flatness) ที่เหมาะสมกับการจัดวางชั้นวางสินคา (Rack) ระดับ
ของพื้นอาคารที่เหมาะสมกับความสูงของรถขนสงสินคา ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายอากาศ และ ระบบ
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ควบคุมอุณหภูมิ โดยทีมวิศวกรผูควบคุมโครงการของบริษัทในกลุมบริษัทฯ และทีมงานผูเชาจะทํางานรวมกัน
อยางใกลชิดในทุกขั้นตอนของการออกแบบโครงการ ผูเชาจึงสามารถมั่นใจไดวา โครงการฯ ที่กลุมบริษัทฯ
พัฒนาขึ้นจะสามารถตอบสนองการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การเก็บ บรรจุ กระจาย และ ผลิต
สินคาภายใตตนทุนที่เหมาะสมและสามารถควบคุมได
2.

คุณภาพของคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานภายใตโครงการฯ สรางแบบสําเร็จรูป (Ready-Built)
กลุมบริษัทฯ ไดมีแผนการและกลยุทธในการพัฒนาจัดสรางอาคารคลังสินคาและโรงงานสรางแบบสําเร็จรูป
(Ready-Built) คุณภาพสูงใหเชาเพื่อรองรับความ ตองการขยายพื้น ที่ของลูก คา ปจ จุบัน และตอบสนองความ
ตองการของลูกคาทั่วไป ซึ่งเปนกลยุทธที่สําคัญในการเพิ่มฐานลูกคาของกลุมบริษัทฯ ไปยังผูเชาที่มีศักยภาพใน
การเพิ่มพื้นที่เชาและอาจตองการโครงการฯ แบบ Built-to-Suit ในอนาคต โดยกลุมบริษัทฯ จะเลือกทําเลที่ตั้ง
โครงการที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาโครงการใหเปนไปตามมาตรฐานสากลเพื่อใหทุกโครงการของกลุมบริษัทฯ มี
ความยืดหยุนและสามารถตอบสนองความตองการดานโลจิสติกสของผูเชาที่หลากหลายได

3.

บริการที่ครบวงจร
กลุมบริษัทฯ มีความพรอมทั้งดานแหลงเงินทุน ความรูประสบการณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงทําใหกลุม
บริษัทฯ สามารถใหบริการที่ครบถวน ครอบคลุมถึงการออกแบบ จัดการ และแกปญหาดานโลจิสติกสใหแก
ลูกคาใน ทุก ๆ ดาน อาทิเชน การบริหารจัดการโครงสรางกอสราง นอกจากนี้ยังรวมไปถึง การจัดการและให
คําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาดานตางๆ ทางดานโลจิสติกสที่มีความซับซอนและเฉพาะเจาะจง ดวยประสบการณ
การพัฒนาโครงการของผูบริหารของกลุมบริษัทฯ มากกวา 20 ปการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร (Onestop service) ใหแกผูเชาระดับพรีเมี่ยมรวมถึงผลงานที่พิสูจนแลวจากการใหบริการครบวงจรกับลูกคา ซึ่งสวน
ใหญคือ บริษัทขามชาติที่มีความตองการที่คอนขางซับซอนกวาผูเชาทั่วไป จึงทําใหกลุมบริษัทฯ มีความโดด
เดนแตกตางจากผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายอื่นๆ

4.

ประสบการณและความเชี่ยวชาญ
กลุ ม บริษัทฯ เปน ผู ริเริ่ ม ในการให บริก ารเชา พื้น ที่-สรา งอาคารคลั ง สิน คา ศูน ย ก ระจายสิ น คา และโรงงาน
คุณภาพสูงที่ไดรับความไววางใจจากลูกคามานานจึงทําใหกลุมบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการและ
สามารถนําระบบเทคโนโลยีและความรูดานตางๆ มาใชในการออกแบบโครงการฯ ซึ่งรวมถึงการจัดวางตําแหนง
ภายในอาคาร และ การกอสรางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินคาของผูเชาใหมีการ
หมุนเวียนในเวลาที่สั้นลง รวมทั้งชวยใหผูเชาสามารถขนสงสินคาไดรวดเร็วและเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด

กลยุทธการเลือกสถานที่ตั้ง
กลุมบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเลือกสถานที่ตั้งของโครงการที่เปนจุดยุทธศาสตรดานโลจิสติกส โดยจะทําการศึกษา
ขอมูลที่เกี่ยวของในดานตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาสถานที่ตั้งที่เลือกนั้น จะสามารถสนองตอบความตองการของลูกคา
พร อ มช ว ยส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งาน ตลอดจนลดต น ทุ น ทางด า นโลจิ ส ติ ก ส ใ ห แ ก ลู ก ค า ได สถานที่ ตั้ ง ที่ ดี นั้ น จะต อ ง
ตอบสนองเรื่องค า ขนสง และระยะเวลาที่ใ ชใ นการขนสง และกระจายสิน คา ซึ่ง เปน ปจ จั ยสํา คัญ ที่ ใ ชใ นการตัดสิ น
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานดานโลจิสติกส โดยกระบวนการเลือกสถานที่ตั้งของโครงการนั้นกลุม
บริษัทฯ จะสอบถามเก็บขอมูลความตองการจากผูเชา และนําเสนอทํา เลที่ตั้งที่ตอบสนองความตองการ โดยการ
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ตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งนั้นจะเปนกระบวนการตัดสินใจรวมกันระหวางผูเชาและบริษัทในกลุมบริษัทฯ ซึ่งจะนําปจจัย
ตางๆ ไมวาจะเปนปจจัยทางตรงหรือทางออม ระยะสั้นหรือระยะยาวที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของผูเชามา
พิจารณาประกอบกัน อาทิเชน

เสนทางคมนาคม
ทําเลที่ตั้งโครงการฯ ตองมีเสนทางคมนาคมเขาถึงไดโดยสะดวก มีสภาพที่ดี สามารถเขาถึงไดในทุกฤดูกาล รวมทั้ง
เปนเสนทางการเดินทางที่ชวยใหผูเชาประหยัดตนทุนดานการขนสงสูงสุด โครงการของกลุมบริษัทฯ สวนใหญนั้นจะ
ตั้งอยูบนเสนทางที่สามารถเขาถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือ ทาเรือแหลมฉบังไดงาย จึงสงผลใหมีความ
สะดวกในการเดินทางขนสงและกระจายสินคาไปยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย รวมถึงตางประเทศซึ่งสามารถชวย
ลดตนทุนการขนสงใหแกผูเชาไดเปนอยางดี
แหลงสินคา
การพัฒนาคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานจะเกี่ยวของโดยตรงกับสภาพของวงจรสินคาจากผูผลิตไปยัง
ผูบริโภคผานสื่อกลางคือ แหลงซื้อขายตางๆ เชน ไฮเปอรมารเก็ต ศูนยการคา หางสรรพสินคา รานคาปลีก-คาสง และ
ตลาดซื้อขายอื่นๆ ดังนั้นทําเลที่ตั้งที่ดีจะตองคํานึงถึงตําแหนงที่สมดุลระหวางแหลงสินคากับตลาดซื้อขาย และสมดุล
ระหวางแหลงผลิตที่มีกําลังการผลิตที่มากนอยตางกัน ซึ่งจะชวยใหกระบวนการกระจายสินคาเกิดคาใชจายที่นอยที่สุด
และยังเปนการสะดวกในการติดตอธุรกิจอีกดวย
สิทธิประโยชนจากภาครัฐ
กลุมบริษัทฯ ยังคงคํานึงถึงการจัดตั้งโครงการพัฒนาคลังสินคาในเขตสงเสริมการลงทุน ซึ่งจะทําใหไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษี พื้น ที่โ ครงการฯ ของกลุม บริษัทฯ หลายโครงการจะตั้ง อยูในเขตสงเสริ มการลงทุน เขต 2 ในกรณีข อง
โครงการที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมเขต 2 กลุมบริษัทฯจะไดรับสิทธิประโยชนเพิ่มขึ้นเทากับสิทธิประโยชนของเขต
สงเสริมการลงทุนเขต 3 ดวย
กลยุทธดานราคา
คาเชาอาคารคลังสินคาและโรงงานโครงการฯ ที่กลุมบริษัทฯ เรียกเก็บจากผูเชาจะถูกกําหนดจากตนทุนการกอสราง
รวมกับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ประกอบกับความสามารถในเชิงการแขงขันดานการตลาด และการชวยเพิ่มความ
คุมคาในการบริหารดานโลจิสติกสใหกับลูกคา ซึ่งกลุมบริษัทฯ และผูเชาจะตกลงอัตราคาเชาและระยะเวลาการเชาให
เรียบรอยกอนลงนามในสัญญาเชาและสัญญาบริการ จึงทําใหกลุมบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการไมมีผูเชาต่ํา รวมถึง
สามารถประมาณการและกําหนดอัตราผลตอบแทนของโครงการแตละโครงการได
กลยุทธการจัดหาลูกคาของกลุมบริษัทฯ และกิจกรรมการสงเสริมการตลาด
การพิจารณาเชาโครงการของกลุมลูกคาจะพิจารณาจากประสบการณ ศักยภาพ คุณภาพ และผลงานในอดีตของ
ผูประกอบการเปนหลัก การจัดหาลูกคาของกลุมบริษัทฯ จึงจําเปนตองอาศัยการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคา
รวมถึงตองอาศัยชื่อเสียงและประสบการณการทํางานในอดีตที่สั่งสมมาเปนระยะเวลานาน กลุมบริษัทฯ ใหบริการให
เชาโครงการฯ ใหแกลูกคาทั้งภายในและตางประเทศ โดยชองทางการจัดหางานหลักของกลุมบริษัทฯ ไดแก
 การประมูลงาน – ลูกคาที่สนใจจะติดตอกลุมบริษัทฯ โดยตรงเพื่อใหเขารวมประมูลงานแขงกับผูพัฒนา
อสังหาริมทรัพยรายอื่น ลู กคาสวนใหญจะเปน บริษัทขามชาติขนาดใหญที่มีแผนการลงทุนครั้งแรก หรือ
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ตองการขยายหรือปรับปรุงงานดานโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยลูกคาจะพิจารณาจากผลงานที่
ผานมาในอดีต และติดตอใหกลุมบริษัทฯ ยื่นซองประมูลงาน
 การอางอิง (referral) และการขยายพื้นที่เชาของกลุมลูกคาปจจุบัน การสงเสริมการขายที่ไดผลอยางชัดเจน
คือ ผลงานในอดีต เนื่องจากการสรางความเชื่อมั่นใหผูเชา คือ หัวใจสําคัญสําหรับการสงเสริมการขาย ผลงาน
ในอดีตของกลุมบริษัทฯ จึงเปนเครื่องพิสูจนและยืนยันความเชื่อมั่นใหกับทั้งลูกคาปจจุบันที่ขยายพื้นที่การเชา
อยางตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนกลุมบริษัทฯ ใหแกลูกคารายใหมๆ เปนอยางดี
นอกจากนี้ทางกลุมบริษัทฯ ยังมีการจัดทําผานกิจกรรมการสงเสริมการตลาด - กิจกรรมการสงเสริมการตลาด
ที่สําคัญ ไดแกอื่นๆ อยางเชน การติดตอเสนองานกับกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง และการติดตอผานตัวกลาง
ตางๆ เชน นิคมอุตสาหกรรม หนวยงานรัฐบาล สถานทูต สํานักงานการคา และตัวกลางอื่นๆ การสงเสริมการ
ขายที่ไดผลอยางชัดเจน คือ ผลงานในอดีต เนื่องจากการสรางความเชื่อมั่นใหกลุมลูกคา คือ หัวใจสําคัญ
สําหรับการสงเสริมการขายธุรกิจคลังสินคา หรือศูนยกระจายสินคาครบวงจร ผลงานในอดีตของกลุมบริษัทฯ
จึงเปนเครื่องพิสูจนและยืนยันความเชื่อมั่นใหกับลูกคารายใหมๆ ของกลุมบริษัทฯ ไดเปนอยางดี นอกจากนี้
กลุมบริษัทฯ ยังมีการพัฒนาสื่อเพื่อสงเสริมการตลาดอื่นๆ ที่มุงเนนการสื่อสารกลุมลูกคาโดยตรง อันไดแก
สิ่งพิมพเอกสารเชิญชวน การโฆษณาผานทางเว็บไซตของกลุมบริษัทฯ แผนปายโฆษณาที่ติดตั้งบริเวณ
โครงการฯ รวมถึงการเขารวมงานสัมมนา และการประชุมตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
1. ผูผลิตและผูจําหนายสินคาจากทั้งในและตางประเทศ ผูเชากลุมนี้มีความตองการอาคารคลังสินคา ศูนยกระจาย
สิน คา และโรงงานเพื่อผลิตและกระจายสินคาไปยังลูก คาและผู บริ โภคทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ภูมิภาคตางๆ
ของประเทศไทย ตลอดจนในระหวางภูมิภาคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community หรือ AEC) ดวย อาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานที่อยูในความตองการ
ของลูกคากลุมนี้จะตองสามารถตอบสนองความตองการการใชงานที่ซับซอนไดเต็มรูปแบบ เนื่องจากเปนปจจัย
ที่สําคัญตอประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและตนทุนดานโลจิสติกสโดยรวมของผูเชากลุมนี้
ก. กลุมผูผลิตและผูคาปลีกขนาดใหญจากตางประเทศ ซึ่งมีความตองการและตระหนักถึงความสําคัญของศูนย
กระจายสินคาที่มีความซับซอน และมีคุณภาพสูง เชน ทําเลที่ตั้ง โครงการขนาดใหญภายใตหลังคาเดียว
(มากกวา 50,000.0 ตารางเมตร) ความแข็งแกรงของพื้นอาคารที่สามารถทนตอการรับน้ําหนัก รูปแบบของ
การจัด floor plan และการจัดวางระยะหางของเสาใหเหมาะสมกับการใชงาน ระบบระบายอากาศและระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ นอกจากนี้บริษัทขามชาติเหลานี้ยังตองการผูประกอบการที่ใหความเชื่อมั่นในดานคุณภาพ
ตนทุน ระยะเวลาการสงมอบและการบริการทั้งกอนและหลังการสงมอบที่คอนขางสูง บริษัทในกลุมนี้จึงมี
ความตองการเชาโครงการฯ จากผูประกอบการที่เปนมืออาชีพมากกวาผูเชากลุมอื่นๆ
ข. กลุมผูผลิตและผูจําหนายสินคาในประเทศ เปนกลุมผูเชาที่เห็นความสําคัญและตองการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส ที่ผานมาบริษัทผูเชาเหลานี้จะทําการสรางและจัดการคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงาน
ดวยตัวเอง อยางไรก็ตามแนวโนมรูปแบบการลงทุนเพื่อจัดเก็บและบริหารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา
และโรงงานไดมีการปรับเปลี่ยนจากการลงทุนเอง ซึ่งตองใชเงินลงทุนสูง ตองอาศัยความเชี่ยวชาญ และมี
ความยืดหยุนต่ํา โดยพัฒนามาอยูในรูปแบบของใชบริการของบุคคลภายนอก (outsource) (แนวโนม
ดังกลาวเกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และ ประเทศอื่นๆ) เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันใหทัดเทียมนานาชาติ การเจริญเติบโตของธุรกิจของผูประกอบธุรกิจการจัดการดานโลจิสติกส
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(Third Party Logistics providers: 3PLs) มีแนวโนมที่สูงขึ้น ซึ่งจะเปนแนวโนมเชิงบวกที่สําคัญตอธุรกิจ
ของกลุมบริษัทฯ
2.

ผูประกอบธุรกิจการจัดการดานโลจิสติกส (Third Party Logistics providers: 3PLs) โดยสวนใหญจะเปนบริษัท
ชั้นนําจากตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและจัดการดานโลจิสติกสโดยทําหนาที่เปนผูดูแลการ
กระจายสินคาและการขนสงที่ไมใชธุรกิจหรือความสามารถหลักของบริษัทเจาของสินคา โดยบริษัทเหลานี้จะ
เปนผูลงทุนในการสรางเครือขายการกระจายสินคานับตั้งแตการจัดหาพาหนะขนสง การจัดหาคลังสินคา การ
จัดหาบุคลากรปฏิบัติงาน อุปกรณ และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน เปนตน

จํานวนพื้นที่เชาทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ (ตารางเมตร) แยกตามประเภทกลุมลูกคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม
2555
[ปรับปรุงขอมูลเปนไตรมาสที่ 2 2555]
กลุมลูกคา
กลุมบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555
พื้นที่เชา
รอยละ
1
2

ผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคที่ใชแลวหมดไปอยางรวดเร็วผูจัด
จําหนาย (Fast Moving Consumer Goods)
ผูใหบริการโลจิสติกส (3PLs)

3

ผูผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม
รวม

119,839.2

42.8

95,297.4
64,675.6

34.1
23.1

279,812.2

100.0

หมายเหตุ: ไมรวมพื้นที่เชาของโครงการที่ขาย/ โอนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมฯ
ที่มา: บริษัทฯ

จํานวนพื้นที่เชาทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ (ตารางเมตร) แยกตามประเภทสัญญาเชา (อายุสัญญาเชาทั้งหมด) ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
[ปรับปรุงขอมูลเปนไตรมาสที่ 2 2555]
อายุสัญญาเชา (ป)
กลุมบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555
พื้นที่เชา

รอยละ

--

--

อายุ 1 - 3 ป

98,488.5

35.2

3

อายุ 3 - 5 ป

56,098.9

20.1

4

อายุ 5 - 10 ป

72,788.7

26.0

5

อายุมากกวา 10 ป

52,436.1

18.7

279,812.2

100.0

1

อายุนอยกวา 1 ป

2

รวม
หมายเหตุ: ไมรวมพื้นที่เชาของโครงการที่ขาย/ โอนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมฯ
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ที่มา: บริษัทฯ

จํานวนพื้นที่เชาทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ (ตารางเมตร) แยกตามประเภทอายุสัญญาเชาที่เหลืออยู ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2555
[ปรับปรุงขอมูลเปนไตรมาสที่ 2 2555เพิ่มเติมตารางอายุสัญญาเชาที่เหลืออยู]
อายุสัญญาเชา (ป)
กลุมบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555
พื้นที่เชา
รอยละ

4,337.69

1.5

อายุ 1 - 3 ป

94,150.89

33.7

3

อายุ 3 - 5 ป

61,384.17

21.9

4

อายุ 5 - 10 ป

101,783.52

36.4

5

อายุมากกวา 10 ป

18,155.97

6.5

รวม

279,812.2

100.0

1

อายุนอยกวา 1 ป

2

หมายเหตุ:
1. ไมรวมพื้นที่เชาของโครงการที่ขาย/ โอนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมฯ
2. การคํานวณอายุสัญญาเชาที่เหลืออยูสําหรับโครงการที่เริ่มรับรูรายไดแลวจะคํานวณนับตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เปนตนไป และ
สําหรับโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาจะคํานวณอายุสัญญาเชาจากอายุสัญญาเชาจริง
ที่มา: บริษัทฯ

ขอมูลการขอรับการ
สงเสริม
จํานวนโครงการ (จํานวน)
มูลคาเงินลงทุน (ลานบาท)
ประเภทโครงการ
- โครงการไทย 100%
จํานวนโครงการ
มูลคาเงินลงทุน (ลานบาท)
- โครงการตางชาติ 100%
จํานวนโครงการ
มูลคาเงินลงทุน (ลานบาท)
- โครงการรวมทุนไทยและ
ตางชาติ
จํานวนโครงการ
มูลคาเงินลงทุน (ลานบาท)

2549

2550

2551

2552

2553

2554

1,357.0
514,271.0

1,317.0
655,494.0

1,262.0
446,319.0

1,573.0
723,376.0

1,591.0
447,409.0

2,112.0
672,830.0

483.0
186,529.0

426.0
131,750.0

411.0
136,907.0

726.0
344,879.0

665.0
176,127.0

974.0
236,470.0

421.0
129,238.0

461.0
243,030.0

458.0
139,303.0

438.0
202,824.0

540.0
145,313.0

647.0
219,531.0

453.0
198,504.0

430.0
393.0
280,714.0
สวนที่ 2 หนาที170,109.0
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3.3.2

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตศูนยกลางการลงทุนและการขนสงของภูมิภาค รวมทั้งมีแรงงานที่มีทักษะ ระบบโครงสราง
พื้นฐานที่ดี และนโยบายการสงเสริมกิจกรรมการลงทุนอยางตอเนื่องจากภาครัฐจึงทําใหผูประกอบการจํานวนมาก
ตัดสินใจตั้งฐานการผลิตสินคาและบริการในประเทศไทย โดยเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct
Investment: FDI) ถือเปนเงินลงทุนระยะยาวที่สรางเศรษฐกิจไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน เพราะเงินลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศโดยสวนมากจะมาพรอมความรูและเทคโนโลยีที่จะชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน รวมถึงการจางงานและ
การกระจายรายไดไปยังแรงงานในพื้นที่ ตลอดจนกระตุนใหเกิดการปลอยสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยและสถาบัน
การเงินใหแกภาคธุรกิจตาง ๆ
ตารางขางลางแสดงขอมูลการขอรับการสงเสริมและการอนุมัติใหการสงเสริมระหวางป 2549 ถึงป 2554
ขอมูลการขอรับการ
สงเสริม
จํานวนโครงการ (จํานวน)
มูลคาเงินลงทุน (ลานบาท)
ประเภทโครงการ
- โครงการไทย 100%
จํานวนโครงการ
มูลคาเงินลงทุน (ลานบาท)
- โครงการตางชาติ 100%
จํานวนโครงการ
มูลคาเงินลงทุน (ลานบาท)
- โครงการรวมทุนไทยและ
ตางชาติ
จํานวนโครงการ
มูลคาเงินลงทุน (ลานบาท)

2549

2550

2551

2552

2553

2554

1,357.0
514,271.0

1,317.0
655,494.0

1,262.0
446,319.0

1,573.0
723,376.0

1,591.0
447,409.0

2,112.0
672,830.0

483.0
186,529.0

426.0
131,750.0

411.0
136,907.0

726.0
344,879.0

665.0
176,127.0

974.0
236,470.0

421.0
129,238.0

461.0
243,030.0

458.0
139,303.0

438.0
202,824.0

540.0
145,313.0

647.0
219,531.0

453.0
198,504.0

430.0
280,714.0

393.0
170,109.0

409.0
175,674.0

386.0
125,969.0

491.0
216,830.0

2550

2551

2552

2553

2554

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ขอมูลการอนุมตั ิใหการ
สงเสริม

2549

จํานวนโครงการ (จํานวน)
มูลคาเงินลงทุน (ลานบาท)

1,220.0
373,508.0

1,342.0
744,491.0

1,253.0
499,727.0

1,003.0
281,385.0

1,566.0
491,279.0

1,653.0
449,699.0

ประเภทโครงการ
- โครงการไทย 100%
จํานวนโครงการ
มูลคาเงินลงทุน (ลานบาท)
- โครงการตางชาติ 100%
จํานวนโครงการ

436.0
91,160.0

452.0
220,369.0

400.0
133,408.0

344.0
73,697.0

629.0
156,741.0

672.0
146,997.0

404.0

479.0

496.0

361.0

558.0

608.0
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มูลคาเงินลงทุน (ลานบาท)
- โครงการรวมทุนไทยและ
ตางชาติ
จํานวนโครงการ
มูลคาเงินลงทุน (ลานบาท)

124,291.0

238,004.0

159,771.0

87,736.0

183,551.0

169,822.0

380.0
158,056.0

411.0
286,118.0

357.0
206,548.0

298.0
119,952.0

379.0
150,987.0

373.0
132,881.0

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ตารางขางลางแสดงขอมูลแยกประเภทตามสัญชาติของผูขอรับการสงเสริมและผูไดรับอนุมัติใหการสงเสริมในระหวางป
2553 - 2554 ดังนี้
แยกประเภทตามสัญชาติ
(จํานวนโครงการ)

การขอรับการสงเสริม
2553

การอนุมัติใหการสงเสริม

2554

2553

2554

ญี่ปุน

371.0

574.0

368.0

494.0

ยุโรป

184.0

206.0

186.0

152.0

ไตหวัน

44.0

64.0

42.0

48.0

อเมริกา

61.0

59.0

55.0

48.0

ฮองกง

27.0

36.0

31.0

19.0

สิงคโปร

86.0

70.0

79.0

73.0

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (แสดงเฉพาะกลุมสัญชาติหลัก)

ตารางขางลางแสดงมูลคาการลงทุน กระจายประเภทธุรกิจ 7 ประเภทหลักของผูขอรับการสงเสริมและผูไดรับอนุมัติให
การสงเสริมในระหวางป 2553 - 2554 ดังนี้
แยกประเภทตามประเภทธุรกิจ
(พันลานบาท)
บริการ และ สาธารณูปโภค

การขอรับการสงเสริม
2553

การอนุมัติใหการสงเสริม

2554

2553

2554

136.3

246.0

183.6

106.4

ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ
ขนสง

56.7

132.9

56.6

94.1

อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า
เกษตรกรรม และผลผลิตจากการเกษตร

65.4

87.7

109.5

69.6

เคมี กระดาษ และพลาสติก

40.5

87.1

29.8

65.9

เกษตรกรรม และผลผลิตจากการเกษตร

64.2

72.1

64.0

71.2

เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน

37.5

31.4

36.3

28.3

อุตสาหกรรมเบา

11.7

15.6

11.6

13.6

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (แสดงเฉพาะกลุมธุรกิจหลัก)น
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มูลคาการขอรับการสงเสริมการลงทุนผานสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในป 2554 อยูที่ 6.7 แสนลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 50.0 จากปกอนหนา โดยตัวเลขมูลคาการลงทุนแสดงใหเห็นความตอเนื่องของปริมาณเงินที่เขามา
ลงทุนในประเทศประมาณปละ 4.0 ถึง 7.0 แสนลานบาทตอป ตั้งแตมี 2549 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุนทั้งในและตางประเทศที่มีตอประเทศไทย โดยอุตสาหกรรมที่มีการเขามาลงทุนอยางตอเนื่องและมีมูลคาสูงเปน
อันดับตนๆ คือ กลุมบริการและสาธารณูปโภครอยละ 37.0 กลุมผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสงรอยละ
20.0 และกลุมอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟารอยละ 13.0 และหากแยกดูจํานวนโครงการเปนรายประเทศตาม
สัญชาติพบวาญี่ปุนเปนประเทศที่เขามาลงทุนสูงที่สุด รองลงมาเปนยุโรป สิงคโปร อเมริกา และไตหวัน ตามลําดับ ซึ่ง
แนวโนมการเขามาลงทุนของนักลงทุนตางชาติในไทยยังคงมีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนที่มีนโยบายชัดเจน
ในการลดการพึ่งพาโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศ จึงเนนการนําเขาสินคาที่ผลิตในอาเซียนเปนตน
นอกจากปจจัยสนับสนุนขางตน รัฐบาลยังออกมาตรการตางๆ เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศในอนาคตใหเขามา
มากขึ้นอยางตอเนื่อง อาทิ เชน
- การสรางรถไฟความเร็วสูง
- การปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30.0 ใหเหลือรอยละ 23.0 ในป 2555 และรอยละ 20.0 ในป
2556 ตามลําดับ เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอภาคธุรกิจ เนื่องจากการเก็บภาษีของไทยยังสูงกวาประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาคซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 17.0 ถึง รอยละ 18.0
- การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมพลังงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
- การสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อสงเสริมใหนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการทั่วประเทศใสใจใน
การดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
- การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster)
นอกจากนี้ ผลจากความรวมมือกันระหวางประเทศ ทําใหเกิดขอตกลงทางการคาตางๆ ซึ่งชวยผลักดันใหเกิดการคา
และการลงทุนขามชาติมากยิ่งขึ้น เชน การลดภาษีสินคาปกติภายใตกรอบอาเซียน (AFTA) เหลือรอยละ 0.0 การจัดทํา
ขอตกลง FTA ลดภาษีสินคาระหวางประเทศคูคาตางๆ ซึ่งจะสงผลใหอาเซียนกลายเปนภูมิภาคที่มีฐานการผลิตและ
ตลาดรวมกัน โดยเปนการเปดเสรีทั้งดานสินคา ภาคบริการ การลงทุน และการเคลื่อนยายแรงงานทักษะ รวมถึงการ
เคลื่อนยายทุนที่เสรีมากขึ้น เกิดการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตไดอยางเสรี เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศจึงเปน
เหมือนแหลงเงินทุนระยะยาวจากตางประเทศ ที่ชวยนําพาเทคโนโลยี ความรู การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รวมถึงการที่กลุมประเทศอาเซียนไดประกาศใหป 2558 เปนปเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community หรือ AEC) และไดกําหนดใหเรงเปดเสรีภาคบริการใน 5 สาขาไดแก สาขาสุขภาพ
สาขาคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม สาขาทองเที่ยว สาขาขนสงทางอากาศ และสาขาโลจิสติกสภายในป 2556 สวน
สาขาบริการอื่นๆ ใหเปดตลาดเสรีภายในป 2558 ตามลําดับ จึงนับเปนโอกาสของผูประกอบการในธุรกิจหลายๆ
ประเภท รวมถึงธุรกิจประเภทการสนับสนุนโลจิสติกส การผลิตการจัดการ และการกระจายสินคาของไทยที่จะเตรียมตัว
วางกลยุทธเพื่อรองรับความตองการในสินคาและบริการที่เพิ่มมากขึ้นจากผูประกอบการจากตางชาติที่จะขยายฐานเขา
มาในประเทศไทย และเปนจังหวะที่ดีที่ผูใหบริการไทยจะขยายฐานการใหบริการไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอีกดวย
ภาพรวมธุรกิจโลจิสติกสไทย
ธุรกิจโลจิสติกสเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับการวางแผน การดําเนินการ และการควบคุมการทํางาน รวมถึงการบริหาร
จัดการขอมูลและธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวของใหเกิดการเคลื่อนยาย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินคาและ
บริการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตนทุนธุรกิจโลจิสติกสสามารถแบงเปนองคประกอบหลักๆ 3 สวนคือ
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- ตนทุนการขนสงสินคา เกี่ยวของกับการขนสงสินคาจากแหลงผลิตไปยังผูบริโภคขั้นสุดทาย
- ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง เกี่ยวของกับตนทุนในการถือครองสินคาหรือคาเสียโอกาสจากสินคาคง
คลัง และตนทุนการบริหารสินคาคงคลัง
- ตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส ประกอบดวยตนทุนในการสั่งซื้อสินคา ตนทุนการจัดซื้อและจัดการ
วัตถุดิบ เปนตน
รูปดานลางแสดงตนทุนโลจิสติกสตอผลผลิตมวลรวมประชาชาติของไทย (GDP) ระหวางป 2544 ถึงป 2554 (ตัวเลข
คาดการณ) ซึ่งในป 2554 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ GDP จะลดลงเหลือเพียงรอยละ 14.5 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก
อุทกภัยในชวงไตรมาสที่ 3-4
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เมื่อพิจารณาแนวโนมตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยในระยะยาวที่ผานมาตั้งแตป 2544 จนถึงปจจุบัน จะเห็นไดวามี
แนวโนมที่ลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.3
ตอป ซึ่งเปนผลมาจากประสิ ทธิภาพในการจัดการตนทุนทางโลจิสติกสของ
ผูประกอบการ ดวยการใชเทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย แตอยางไรก็ตาม แรงกดดันจากการเปด
AEC จะทําใหหลายธุรกิจเกิดการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น รัฐบาลจึงไดตระหนักถึงแนวทางในการลดตนทุนทาง
โลจิสติกสของประเทศไทยใหลงใหไดรอยละ 2.0 ของ GDP ภายในระยะเวลา 5 ป ดังนั้นแนวโนมที่ผูประกอบการจะ
หันมาสนใจผูใหบริการคลังสินคาหรือศูนยกระจายสินคาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดตนทุนทางโลจิสติกสนั้นจึงมีแนวโนมที่
เพิ่มมากขึ้น
การประเมินประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของประเทศไทยโดยธนาคารโลก
จากขอมูลของธนาคารโลกที่ไดทําการสํารวจและจัดลําดับประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของประเทศตางๆ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศไทยกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทยอยูในอันดับ
ที่ 3 ของกลุมประเทศอาเซียน โดยเปนรองจากประเทศสิงคโปร และมาเลเซีย โดยปจจัยที่นํามาใชเปนเกณฑชี้วัด
ไดแก พิธีการศุลกากร (Customs) โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) การสงสินคาระหวางประเทศ (International
shipments) ขีดความสามารถการใหบริการโลจิสติกส (Logistics competence) ระบบการติดตามและตรวจสอบสินคา
(Tracking & Tracing) และการสงมอบที่ตรงเวลา (Timeliness) ซึ่งจากการพิจารณาเปรียบเทียบเกณฑชี้วัดในดาน
ตางๆ ระหวางประเทศไทยกับประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย พบวา เกณฑชี้วัดที่ประเทศไทยมีการพัฒนาต่ํากวาทั้งสอง
ประเทศมากที่สุดสามอันดับแรก ไดแก โครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขีดความสามารถ
การใหบริการโลจิสติกส และพิธีการศุลกากร ตามลําดับ ซึ่งจากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังตองให
สวนที่ 2 หนาที่ 45

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในดานเหลานี้ใหมากขึ้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของประเทศ
ไทยใหสามารถแขงขันกับประเทศคูแขงสําคัญในอาเซียนได
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ที่มา: ธนาคารโลก

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
การบริหารตนทุนที่ดีถือเปนปจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนองคกร ดังนั้นการสรางมูลคาเพิ่มจากสิ่งที่มีอยูโดยไมตอง
ลงทุนในทรัพยากรเพิ่มเติมจึงถือเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ตนทุนดานการจัดการโลจิสติกสของประเทศไทยยังคงคิดเปนสัดสวนที่สูงซึ่งจะสงผล
กระทบโดยตรงต อ ความสามารถในการแข ง ขั น ของผู ป ระกอบการในประเทศไทย ดั ง นั้ น การบริ ห ารจั ด การด า น
โลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนขององคกรจึงยังคงเปนเปาหมายในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
สวนมาก
ธุรกิจแตละประเภทในแตละอุตสาหกรรมยอมมีความตองการรูปแบบและทําเลสําหรับจัดเก็บและกระจายสินคาแตกตาง
กัน โดยคลังสินคาและโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเชาก็ยังคงเปนทางเลือกหนึ่งของผูประกอบการจากตางประเทศที่
ตองการควบคุม เงินลงทุน และตนทุนการดํา เนินงานในสวนที่มิใชกิจกรรมหลัก ขององคกรที่บริ ษัทอาจไมมีค วาม
เชี่ยวชาญหรือตนทุนการบริหารจัดการที่สูงเนื่องจากไมไดประโยชนของการประหยัดจากขนาด (Economies of scale)
โดยบริษัทขามชาติโดยสวนใหญมักจะมีนโยบายที่ไมตองการเปนเจาของหรือมีกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินคาและ
โรงงาน ซึ่งจะเปนการชวยจํากัดความเสี่ยงและลดความไมแนนอนตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งชวงที่มีความ
ไมแนนอนของการลงทุนและความตองการในสินคาและบริการของบริษัท
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นอกจากนั้นอุปสงคของคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานเพื่อใหเชายังคงมีอยางตอเนื่องจากกลุมบริษัทผู
ประกอบธุรกิจการจัดการดานโลจิสติกสซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เขามาประกอบการในประเทศไทย โดยแนวโนม
การใชบริการของผูประกอบธุรกิจจัดการดานโลจิสติกสนั้นสามารถเห็นไดชัดเจนในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา จีน
ญี่ปุน ยุโรปและอื่นๆ ในขณะที่ผูประกอบการในประเทศไทยก็เริ่มใหความสนใจใชบริการจากผูใหบริการดานโลจิสติกส
ต า งๆ เหล า นี้ ม ากขึ้ น เช น เดี ย วกั น กั บ บริ ษั ท ข า มชาติ บริ ษั ท เหล า นี้ ส ว นใหญ จ ะไม มี น โยบายที่ จ ะลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพยที่ไมใชกิจกรรมหลักขององคกร เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยกอใหเกิดตนทุนคงที่จํานวนมาก
และเปนระยะเวลานาน อีก ทั้งบริษัทเหลานี้ยังตองใชเงินลงทุนสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยานพาหนะ และบุคคลากร รวมทั้งไมไดมีความชํานาญในการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยดวยตนเอง ดังนั้นบริษัทที่
อยูในภาคอุตสาหกรรมจึงมุงหวังใหผูที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะ
เปนผูพัฒนากอสรางโครงการและใหบริการดานตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ
ปจจุบันมีผูใหบริการพัฒนาคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานใหเชากระจายอยูในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ
เขตอุตสาหกรรมสําคัญตางๆ โดยมีทั้งที่เปนคลังสินคาและโรงงานสรางแบบสําเร็จรูป (Ready-built) ใหเชา และ แบบที่
สรางขึ้นตามความตองการของลูกคาโดยเฉพาะเจาะจง (Built-to-Suit) อยางไรก็ตาม คุณภาพของคลังสินคาและโรงงาน
หลายโครงการที่มีอยูในปจจุบันสวนใหญอาจไมเปนไปตามมาตรฐานสากล เชน พื้นอาคารรับน้ําหนักไดนอยหรือมี
ปญหาแตกราวเมื่อใชงานไปสักระยะ มีรูปแบบอาคารที่ไมสะดวกตอการขนยายสินคาหรือมีจํานวนเสามากเกินไป ซึ่ง
อาจทําใหกระบวนการทํางานของผูเชาโครงการเกิดความติดขัดหรือเกิดกระบวนการทํางานที่ไมจําเปนขึ้น รวมถึงบาง
โครงการที่ไมไดมีระบบสาธารณูปโภคที่ชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูเชา เชน ไมมีระบบควบคุม
อุณ หภูมิ ไมมีถนนที่สามารถรองรับการเขาออกของรถบรรทุก ขนาดใหญ หรือ ไมมีระบบบํ า บัดและระบายน้ํา ที่ดี
เพียงพอ ดังนั้นตลาดการแขงขันในสวนคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานใหเชาคุณภาพสูงจึงถึงถือวามีการ
แขงขันไมสูงนัก เนื่องจากในปจจุบันมีผูพัฒนาโครงการที่สามารถผลิตสรางอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคาและ
โรงงานคุณภาพสูงที่ตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมนั้นมีอยูเพียงนอยราย
สภาวะการแขงขัน
ปจจุบันมีผูพัฒนาโครงการอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานใหเชาคุณภาพสูงที่ตั้งอยูในทําเลที่เปนจุด
ยุทธศาสตรดานโลจิสติกสเชนเดียวกับกลุมบริษัทฯ ยังมีอยูนอยราย กลุมบริษัทฯ มีคูแขงรายใหญที่ทําการพัฒนาที่ดิน
และสรางอาคารคลังสินคาและโรงงานเพื่อขายหรือใหเชาดังนี้
การแขงขันโดยตรงจากผูพัฒนาโครงการฯ เพื่อขายและใหเชาอื่นๆ
คูแขงรายใหญของกลุมบริษัทฯ ไดแก บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุม
ไทคอน) โดยกลุมไทคอนไดมีการพัฒนาอาคารคลังสินคาและโรงงานใหเชาทั้งสรางแบบสําเร็จรูป (Ready-Built) และ
แบบตามที่ลูกคาตองการ (Built-to-Suit) เชนเดียวกับกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ตาม คลังสินคาและโรงงานใหเชาสวนใหญ
ของกลุมไทคอนจะเปนอาคารแบบมาตรฐานที่มีขนาด ตั้งแต 1,000.0 ถึง 6,000.0 ตารางเมตร ในขณะที่พื้นที่เชาสวน
ใหญของกลุมบริษัทฯ จะเปนโครงการที่พัฒนาขึ้นตามความตองการของลูกคา ซึ่งจะเปนโครงการที่มีขนาดพื้นที่ใหญ
กวา 10,000.0 ตารางเมตร นอกจากนั้นลูกคาหลักของกลุมไทคอนเปนบริษัทญี่ปุนซึ่งเชาโรงงานสําเร็จรูปและ
คลังสินคา โดยในป 2554 คิดเปนสัดสวนรอยละ 61.1 และ 39.1 ของผูเชาทั้งหมด (ที่มา: แบบ 56-1 ประจําป 2554
บริ ษั ท ไทคอน อิ น ดั ส เทรี ย ล คอนเน็ ค ชั่ น จํ า กั ด (มหาชน)) รวมถึ งกลุ ม ลู ก ค า ส ว นใหญ จ ะเป น ผู ป ระกอบการใน
อุต สาหกรรมอิ เล็ก ทรอนิ ค ส เครื่อ งใชไ ฟฟา และยานยนต ซึ่งแตกต างกับกลุ ม ลูก คา หลั ก ของกลุมบริ ษัทฯ ที่เป น
ผูประกอบการสวนใหญที่อยูในกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค
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นอกจากนั้น คูแขงของกลุมบริษัทฯ ที่ทําการพัฒนาที่ดินและสรางอาคารคลังสินคาและโรงงานเพื่อขาย/ ใหเชายัง
รวมถึงบริษัท ปนทอง อินดัสเตรียล ปารค จํากัด และบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) อยางไรก็
ดี คูแขงทั้งสองรายไมจัดวาเปนคูแขงขันโดยตรงของกลุมบริษัทฯ เนื่องจากมุงเนนที่การสรางอาคารคลังสินคาและ
โรงงานสําเร็จรูปขนาดเล็กเพื่อขายหรือใหเชาแกผูประกอบการรายยอยเพียงเทานั้น
การแขงขันจากผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ คูแขงขันของกลุมบริษัทฯ ยังรวมถึงผูประกอบการที่เริ่มธุรกิจจากการเปนผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและ
ตอมาไดมีการพัฒนาอาคารคลังสินคาและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของตนเอง เพื่อเปนการตอยอดสินคาและการ
ใหบริการ อาทิเชน บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท จํากัด เปนตน ที่
ไดมีการพัฒนาโรงงานสําเร็จรูปเพื่อขายและใหเชาสําหรับผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งผูประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรมเหลานี้จะมีขอจํากัดในแงของการพัฒนาโครงการในเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ตนเองเปนเจาของ
หรือใหบริการ ในขณะที่กลุมบริษัทฯ สามารถที่จะเลือกเขาไปพัฒนาโครงการในทําเลที่ตั้งที่กลุมบริษัทฯ และผูเชาเห็น
รวมกันวาเหมาะสมไดอยางไมมีขอจํากัด หรือในกรณีที่กลุมบริษัทฯ ตองการขยายพื้นที่ไปในที่ดินอุตสาหกรรมตางๆ
กลุมบริษัทฯ ก็สามารถดําเนินการติดตอผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไดโดยตรง ทําใหที่ตั้งของโครงการตางๆ ของกลุม
บริษัทฯ มีความหลากหลาย ซึ่งชวยตอบสนองความตองการของผูเชาไดอยางทั่วถึง ซึ่งถือเปนขอไดเปรียบที่ทําใหกลุม
บริษัทฯ มีความยืดหยุนมากกวาคูแขงขันที่เปนผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
การแขงขันจากผูพัฒนาคลังสินคาเพื่อขายและใหเชารายยอยอื่นๆ
ในปจจุบันมีผูพัฒนาคลังสินคาเพื่อขายและใหเชากระจายตามจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญตางๆ อยางไรก็ตาม
ผูเชาส วนใหญจะเปน ผูประกอบการหรือผูผ ลิตรายยอย ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มี ความต องการเชาคลังสินคา
สําเร็จรูปขนาดกลางดวยตนทุนคาเชาที่ไมสูงนัก ดังนั้นผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายยอยเหลานี้จึงไมไดเปนคูแขงขัน
โดยตรงของกลุมบริษัทฯ
3.4 สิทธิประโยชนที่ไดรับ
สิท ธิ ป ระโยชนแ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต า งๆ ที่ ก ลุม บริ ษัท ฯ ได รับ จะเป น ประโยชน โ ดยตรงกั บลู ก คา ที่ ม าเช า
คลังสินคาหรือโรงงานกับกลุมบริษัทฯ ซึ่งจะชวยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน และเพิ่มศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
สิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กลุมบริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในกิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินคา จํานวน 1 โครงการ (3 โรงงาน) ซึ่งตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2553 ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1822(2)/2553 โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญของสิทธิประโยชนดังตอไปนี้
1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไม
เกินรอยละ 100.0 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายได
จากการประกอบกิจการนั้น ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้น
ไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะยเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5
ปนับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

สวนที่ 2 หนาที่ 48

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2. ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
3. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50.0 ของอัตราปกติ
มีกําหนดเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามขอ 1
4. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาน้ําประปา 2 เทา ของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป นับ
แตวันที่มีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
5. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25.0 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ
สิทธิประโยชนในเขตอุตสาหกรรมของ กนอ. (กรณีลงทุนในเขตประกอบการเสรี I-EA-T Free zone)
จากการที่กลุมบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจจัดสรางคลังสินคาใหเชาบางสวนในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งอยูภายใตการ
ดําเนินงานของ กนอ. ลูกคาของกลุมบริษัทฯ จึงไดรับสิทธิประโยชนที่สําคัญจาก กนอ. ดังตอไปนี้
1. สิทธิประโยชนทางภาษี ไดแก การไดรับยกเวนภาษีนําเขา สงออก ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตสําหรับ
เครื่องจักร อุปกรณ สวนประกอบ รวมถึงวัตถุดิบของที่นําเขามาผลิตเพื่อใชหรือจําหนายในประเทศ
2. สิทธิประโยชนทั่วไป ไดแก สิทธิในการนําชางเทคนิค หรือ ผูชํานาญการเขามาทํางาน การนําครอบครัวและ
ผูอยูในอุปการะเขามาอยูในประเทศ การโอนเงินตราตางประเทศกลับประเทศได นอกจากนี้ ผูประกอบการ
ยังจะไดรับความสะดวกในการนําวัตถุดิบและสินคาเขามาไปในเขตประกอบการเสรี โดยไมตองระบุความ
เปนเจาของ และความสะดวกในการนําเขาวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิต แลวดําเนินการสงออก โดยมิตองขอ
หรือมีใบอนุญาตินําเขาและการควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ไมรวมถึงกฎหมาย
ศุลกากร
3.5 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ที่ดินจัดเปนตนทุนที่สําคัญทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ โดยกลุมบริษัทฯ มีนโยบายจัดหาใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อนํามา
พัฒนาโครงการตามความตองการใชที่ดินในแตละชวงเวลา และไมมีนโยบายที่จะถือครองที่ดินเปลาโดยจะจัดซื้อที่ดิน
ตามแผนงานการลงทุนเทานั้นเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธการพัฒนาโครงการฯ ขึ้นตามความตองการของลูกคาโดย
เฉพาะเจาะจง (Built-to-Suit) และเพื่อเปนการลดภาระดอกเบี้ยอันอาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนซื้อและสะสมที่ดิน
จํานวนมากทั้งที่ยังไมมีโครงการในอนาคตรองรับ อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ อาจจะพิจารณาซื้อที่ดินมากกวาพื้นที่
โครงการปจจุบันในกรณีที่ที่ดินเปนผืนใหญติดกันเพื่อนํามาพัฒนาโครงการสวนขยายใหแกผูเชาที่แสดงความตองการ
ขยายพื้นที่การเชาในอนาคตอยางชัดเจน
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ณ วันที่ 310 มีนาคม มิถุนายน 2555 กลุมบริษัทฯ มีที่ดินเปลา รอการพัฒนา ที่ดินกําลังพัฒนาและที่ดินพัฒนาแลวเสร็จ ดังรายละเอียดตอไปนี้
[ปรับปรุงขอมูลเปนไตรมาสที่ 2 2555 และแสดงรายละเอียดโครงการที่บริษัทฯ ดําเนินการอยู โดยแสดงขอมูลโครงการ พื้นที่ใหเชา ลักษณะการถือครองที่ดิน เนื้อที่ดิน ขนาด]
(ตาราง 3.5 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ แสดงรายละเอียดที่ดินซึ่งเปนตนทุนสําคัญในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ แบงตามสถานที่ตั้ง ประเภทโครงการ และสถานะของที่ดิน
อันไดแก ที่ดินพัฒนาแลว ที่ดินกําลังพัฒนาและที่ดินรอการพัฒนาสําหรับโครงการทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ ที่แสดงอยูในตาราง 3.2 สรุปภาพรวมโครงการฯ ของกลุมบริษัทฯ ทั้งนี้ขอมูล
ในตาราง 3.5 ดังกลาวไมครอบคลุมที่ดินสําหรับโครงการฯ ที่ไดจําหนายใหแกกองทุนรวมฯ และ โครงการฯ ที่แสดงอยูภายใตหวขอ 6 โครงการในอนาคต)
สถานที่

ประเภทโครงการ

พื้นที่เชา
(ตร.ม.)

ที่ดินทั้งหมด
(ไร)

ที่ดินพัฒนา
แลว(ไร)

ที่ดินกําลัง
พัฒนา (ไร)

โรงงาน
คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา
โรงงาน
คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา

9,399.4
35,356.0
55,078.0

13-01-14
35-00-00
48-00-26.5
74-02-67

13-01-14
20-00-91
74-02-67

บางนา-ตราด ก.ม.19
คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา
4
ต.ดอนหัวฬอ จ.ชลบุรี
คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา
3
อ.วังนอย ก.ม.61
คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา
บจ.แวรเฮาส เอเซีย อะไลแอนซ
บางนา-ตราด ก.ม.194
คลังสินคาและศูนยกระจายสินคา
บจ.ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ1/2
-

58,861.9
16,822.4
63,408.2

59-02-48.75
16-02-80
69-00-16

-

26-00-37.5
34-02-00
[ปรับปรุงขอมูล]
59-02-48.75
16-02-80
23-00-16

52,706.8

47-01-42

47-01-42

-

-

-

บริษทั ฯ
นิคมฯอมตะซิตี้
ลาดกระบัง
นิคมฯเหมราช สระบุรี
บางนา-ตราด ก.ม.18

72,179.5

ที่ดินยังไม
พัฒนา (ไร)

หมายเหตุ

14-03-09
21-03-89
-

กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์
สิทธิการเชา

46-00-00

สิทธิการเชา
กรรมสิทธิ์
สิทธิการเชา

-

-

กรรมสิทธิ์

-

-

-

หมายเหตุ: [ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีที่ดินของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด]
1. บจ .ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด ไดโอนสิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ที่ตั้งอยูที่ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 20 รับสิทธิที่จะพัฒนาโครงการบนพื้นที่ ประมาณ 7-03-31 ไร ที่ไดโอนสิทธิการเชาใหกับ
กองทุนรวมฯ ไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 โดยมีที่วางในที่ดินที่เชาที่โอนสิทธิการเชาดังกลาวเหลือประมาณ 7-03-31 ไร ทั้งนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด ไดรับความยินยอมจาก บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จํากัด (ในฐานะผูเชาชวงที่ดิน) ในการพัฒนาและกอสรางอาคารคลังสินคาในที่ดินที่วางดังกลาว แตบริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด ยังคงตองขอความเห็นชอบจากกองทุนรวมฯ (ในฐานะ
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เจาของสิทธิการเชาที่ดิน) และ หาก กองทุนรวมฯ (ในฐานะเจาของสิทธิการเชาที่ดิน) พิจารณาใหความเห็นชอบ และ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ในฐานะผูเชาชวงที่ดิน) ยินยอมใหบริษัท ดับบลิวเอช
เอ อะไลแอนซ จํากัด พัฒนาและกอสรางอาคารคลังสินคาในที่ดินที่วางดังกลาว เมื่อบริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด ไดรับความเห็นชอบจากกองทุนรวมฯ แลว บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด จะ
ปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมายโดยไมถือวาสิ่งปลูกสรางอาคารคลังสินคาเปนสวนควบที่ดิน และเมื่อ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ จํากัด ดําเนินการแลวเสร็จ จะนําอาคารคลังสินคาออกหาประโยชนในรูปแบบตางๆ และ
สามารถที่จะจําหนายอาคารคลังสินคาดังกลาวพรอมสิทธิประโยชนใหแกกองทุนรวมฯ ในอนาคต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทุนรวมฯ หนา 23-24)
1. บจ.ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ ไดรับสิทธิที่จะพัฒนาโครงการบนพื้นที่ 7-03-31 ไรจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูเชาที่ดินที่ไดโอนสิทธิการเชาใหกับกองทุนรวมฯ ไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ
2555 ซึ่งบจ.ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซมีแผนการที่จะพัฒนาโครงการอาคารคลังสินคาเพื่อใหเชา และจําหนายสวนที่เปนสิ่งปลูกสรางใหแกกองทุนรวมฯ ในอนาคต
2. บจ.ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซไดจายชําระเงินจํานวน 5 ลานบาทเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 และ 7.8 ลานบาทเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2555 เพื่อเปนเงินมัดจําสําหรับการซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินจํานวน 35,000
ตารางเมตรที่อ.พานทอง จ.ชลบุรี
3. โครงการ Warehouse Farm ที่อ.วังนอยประกอบไปดวยโครงการ Built-to-Suit และ โครงการ Ready-Built จํานวนอาคาร 4 หลัง อยางไรก็ตาม ณ ไตรมาส 2 2555 สวนโครงการ Ready-Built ยังไมไดเริ่มงาน
กอสราง
4. ทรัพยสินที่อยูระหวางดําเนินการขายใหแกกองทุนรวมฯ ซึ่งคาดวาจะเปนชวงระยะเวลาประมาณไตรมาส 4 ป 2555 ถึงไตรมาส 1 ป 2556
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การจัดหาที่ดิน
กลุมบริษัทฯ จะจัดซื้อ/ เชาจัดหาที่ดินจากเจาของที่ดินในทําเลที่ตั้งนั้นๆ โดยตรงหรือจัดซื้อหรือเชาที่ดินจากพันธมิตรคู
คาของกลุมบริษัทฯ รวมทั้งการจัดซื้อที่ดินผานนายหนาขายที่ดิน อยางไรก็ตามในการจัดหาที่ดิน กลุมบริษัทฯ มี
นโยบายที่จะคัดเลือกที่ดินไวสองทําเลเปนอยางนอย ซึ่งชวยใหกลุมบริษัทฯ สามารถตอรองและจัดซื้อที่ดินไดในทําเล
ที่ตั้งและราคาที่เหมาะสมเสมอมา โดยกลุมบริษัทฯ มีหลักเกณฑในการพิจารณาจัดซื้อที่ดินดังตอไปนี้
- ทํ า เลที่ ตั้ ง ของที่ ดิ น จะต อ งมี ค วามเหมาะสม มี เ ส น ทางคมนาคมที่ ส ะดวกตรงตามความต อ งการและ
ขอกําหนดของผูเชา ตลอดจนเปน จุดยุทธศาสตรทางโลจิสติก ส ที่อยู ใ กลทาเรื อ หรื อเขตที่จ ะไดรั บสิท ธิ
ประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูที่จะมาเชา
รายใหมอื่นๆ ได ภายหลังจากที่ผูเชาเดิมหมดสัญญา
- ราคาของที่ดินตองไมสูงเกินไปทั้งในกรณีเปนกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง (Freehold) และสิทธิการเชา
(Leasehold) และตองสะทอนกลับมาเปนคาเชาตอเดือนที่ทําใหกลุมบริษัทฯ มีความไดเปรียบในการแขงขัน
ดานราคา
- ที่ดินจะตองมีขนาดที่เหมาะสมสําหรับการจัดทําโครงการในครั้งแรก และรองรับการขยายโครงการของผูเชา
ในอนาคต ตลอดจนมีความยืดหยุนสูงในการตอบสนองความตองการของผูที่จะมาเชารายใหมอื่นๆ ได
ฝายบริหารและทีมงานที่ดินของกลุมบริษัทฯ ไดมีการศึกษา วิเคราะห จัดเก็บและปรับปรุงขอมูลที่เกี่ยวของกับที่ดิน ให
มีความเปนปจจุบันอยูเสมอ ซึ่งชวยใหกลุมบริษัทฯ มีขอมูลทําเลที่ตั้งและที่ดินที่มีศักยภาพที่เหมาะสมตอการนําไป
พัฒนาโครงการใหมๆ รวมทั้งสามารถประเมินและวางกลยุทธในการจัดซื้อและงบประมาณที่จะใชในการจัดหาที่ดินได
อยางถูกตอง ซึ่งขอมูลดังกลาวก็จะถูกสงตอไปยังฝายการเงินเพื่อนําไปวางแผนการใชเงินและจัดหาแหลงเงินทุนที่
เหมาะสมและประหยัดที่สุดเพื่อใชในการจัดซื้อที่ดินตอไป
การคัดเลือกผูรับเหมากอสราง
รูปแบบในการคัดเลือกบริษัทรับเหมากอสรางของกลุมบริษัทฯ แบงออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะประเภทของ
โครงการ ดังนี้
1. การคัดเลือกบริษัทรับเหมากอสรางสําหรับโครงการที่พัฒนาตามความตองการของลูกคา (Built-to-Suit)
กลุ มบริษัทฯ จะทําการเปดประมูลขอเสนอจากบริษัทรับเหมากอสรา ง เจรจา พิ จารณาคัดเลือ กบริษัท
รับเหมากอสราง และตกลงราคากันในเบื้องตน เพื่อที่จะนําไปเสนอประมูลกับลูกคา อยางไรก็ตาม การ
คัดเลือกบริษัทรับเหมากอสรางอาจไมไดอยูภายใตการพิจารณาของกลุมบริษัทฯ ในทุกกรณี อาทิเชน กรณี
ที่ผูเชาตองการคัดเลือกบริษัทรับเหมากอสรางเองหรือไดมีการระบุบริษัทรับเหมากอสรางไวแลวลวงหนา
2. การคัดเลือกบริษัทรับเหมากอสรางสําหรับโครงการสรางแบบสําเร็จรูป (Ready-Built) กลุมบริษัทฯ จะทํา
การเป ด ประมู ล ข อ เสนอจากบริ ษั ท รั บ เหมาก อ สร า ง เจรจา และ คั ด เลื อ กบริ ษั ท รั บ เหมาก อ สร า งตาม
กระบวนการและหลักเกณฑการคัดเลือกที่กลุมบริษัทฯ ไดกําหนดไว
เนื่องจากกลุมบริษัทฯ ตองมีการคัดเลือกบริษัทรับเหมากอสรางเพื่อพัฒนาโครงการตางๆ เปนประจํา กลุมบริษัทฯ จึง
ไดมีการวางระบบการคัดเลือกบริษัทรับเหมากอสรางดังตอไปนี้
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1. สงขอกําหนดและขอบเขตงาน (TOR) ใหกับบริษัทรับเหมากอสรางที่อยูในรายชื่อไดรับอนุมัติ โดยกลุม
บริษั ท ฯ จะทํา การตรวจสอบคุณสมบัติแ ละประวัติข องบริ ษัทรับ เหมาก อสร า ง แตละรายอย า งละเอี ย ด
โดยเฉพาะบริษัทรับเหมากอสรางรายใหมที่กลุมบริษัทฯ ไมเคยรวมงานดวยมากอนในอดีต
2. พิจารณาขอเสนอของผูประกวดราคาทั้งทางดานเทคนิคและราคา
3. คณะทํางานประเมินพิจารณาคัดเลือก
4. ดําเนินการทําสัญญาจางบริษัทรับเหมากอสราง โดยสัญญาวาจางบริษัทรับเหมากอสรางสวนมากจะเปน
สัญญาการจางเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey contract)
กลุมบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการคัดเลือกบริษัทรับเหมากอสรางโดยมุงเนนความโปรงใส เที่ยงธรรม และเปนไป
ตามปกติธุรกิจ โดยกลุมบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามหลักการและนโยบายดังกลาวอยางเครงครัดสําหรับโครงการของกลุม
บริษัทฯ ทั้งหมดในอนาคต ซึ่งหลักการและนโยบายการคัดเลือกบริษัทรับเหมากอสรางของกลุมบริษัทฯ สามารถสรุป
ไดดังนี้
1. กลุมบริษัทฯ มีการกําหนดและตรวจสอบรายชื่อของบริษัทรับเหมากอสรางที่อยูในรายชื่อที่ไดรับอนุมัติ
รวมถึงสงเสริม ใหมีก ารแขงขัน กันอยางเปดเผยและโปรงใส โดยจะกํ าหนดรายละเอียดขอกํ าหนดและ
ขอบเขตงานลวงหนาเพื่อจัดประกวดงานใหแกบริษัทรับเหมากอสรางไมนอยกวา 2 ราย
2. ปจจัยสําคัญที่ใชในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมากอสรางไดแก ผลงานในอดีตที่ผานมาของบริษัท
รับเหมากอสราง คุณภาพของงานที่สงมอบ ระยะเวลาการที่ใชกอสราง ราคาที่เสนอ และบริการภายหลังการ
สงมอบโครงการ
3. การคัดเลือกบริษัทรับเหมากอสรางตองไดรับอนุมัติตามอํานาจอนุมัติและระเบียบของกลุมบริษัทฯ
4. สัญญาจางงานบริษัทรับเหมาจะตองผานการสอบทานจากที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ
5. แบงแยกหนาที่ระหวางการลงนามทําสัญญาจาง การตรวจรับงาน และการบันทึกบัญชี
- สัญญารับเหมากอสรางจะไดรับการลงนามโดยผูบริหารที่มีอํานาจลงนามผูกพันกลุมบริษัทฯ
- สําหรับการตรวจรับงาน ฝายการจัดการโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบ โดยจะ
ดําเนินการตรวจสอบงานที่สรางเสร็จจริง และจัดทํารายงานความกาวหนาของการกอสรางทุกเดือน เพื่อ
สงมอบใหแกฝายบริหาร ทั้งนี้การตรวจรับงานจะตองมีการตรวจสอบคุณภาพและความสําเร็จของงานวา
เปนไปตามเงื่อนไขที่ไดระบุไวในสัญญา
- ฝายบัญชีและการเงินจะเปนผูรับผิดชอบโดยดําเนินการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ และดําเนินการ
บันทึกบัญชี และชําระเงินเมื่อครบกําหนดตามสัญญาภายหลังจากที่ฝายการจัดการโครงการกอสราง
ตรวจรับงานแลว
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6. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของอาทิเชน คูมือกระบวนการคัดเลือกบริษัทรับเหมา
กอสราง คูมือการปฏิบัติงานสําหรับฝายบริหารจัดการโครงการ เปนตน โดยหนวยงานตางๆ จะตองปฏิบัติ
ตามขั้นตอนและกระบวนการทํางานที่ไดกําหนดไวอยางเครงครัด
การจัดหาวัสดุกอสราง
ในอดีตกลุมบริษัทฯ ไดมีการจัดซื้อวัสดุกอสรางหลัก อาทิเชน เหล็กเสน ปูนซีเมนต ฯลฯ เพื่อใชในการพัฒนา
โครงการฯ ดวยตนเองกอนจะจัดสงไปยังสถานที่กอสราง อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลาที่ผานมา กลุมบริษัทฯ ไดมี
นโยบายการทําสัญญาการกอสรางกับบริษัทรับเหมากอสรางเปนแบบ Turnkey ซึ่งจะรวมตนทุนคาวัสดุกอสรางไวใน
สัญญารับเหมากอสราง จึงเปนการชวยลดกระบวนการทํางานภายในองคกรและชวยใหกลุมบริษัทฯ สามารถควบคุม
ตนทุนคากอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนาโครงการ
เจรจากับผูเชา/ บริษัทที่สนใจ

กิจกรรมทางการตลาด

เจราจาเพื่อตกลงเรื่องขนาด ราคาคา เชา และ
ที่ตั้งของโครงการฯ รวมักนกับผูเชา
คัดเลือกทําเลและขนาดที่ดนิ ที่เหมาะสม
รวมกันกับผูเชา
เจรจาซื้อที่ดิน
ลงนามในสัญญาซื้อขายหรือเชาที่ดิน

ลงนามสัญญากับลูกคา
ดําเนินการออกแบบโครงการฯ
รวมกันกับผูเชา
คัดเลือกผูรับเหมาและดําเนินการขออนุญาต
กอสราง
เริมดําเนินการกอสรา ง

สงมอบโรงงาน/คลังสินคาใหแกลูกคา

บริการหลังการขาย

1. กลุมบริษัทฯ จะทําการจัดหาผูเชาทั้งผานทางการติดตอโดยตรงจากผูเชาปจจุบันหรือลูกคาใหมที่มีความ
ตองการเชาอาคารคลังสินคาหรือโรงงานที่ติดตอกลุมบริษัทฯโดยตรง ผานการประมูลงาน หรือผานการ
แนะนําโดยคูคาพันธมิตรทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ โดยกลุมบริษัทฯ จะติดตอเพื่อเจรจาในเบื้องตนเกี่ยวกับ
ลักษณะ ขนาด ที่ตั้ง และราคาคาเชาของโครงการ รวมถึงสอบถามถึงแผนธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ
ความตองการในเชิงลึกของผูเชาเพื่อวางแผนประมาณความตองการใชพื้นที่
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2. ขั้นตอนการกําหนดขนาดโครงการ การเลือกสถานที่ตั้ง เงื่อนไขการเชาและการออกแบบจะเปนกระบวนการ
ทํางานรวมกันระหวางทีมงานของกลุมบริษัทฯ และผูเชาโดยมีกระบวนการทํางานดังตอไปนี้ (ขั้นตอนการ
ทํางานบางขั้นอาจเกิดพรอมๆ กัน)
 เจรจาตอรองเรื่องลักษณะ/ ขนาดของโครงการ สถานที่ตั้ง ราคาและเงื่อนไขการเชาระหวากลุมบริษัทฯ
และลูกคาจะดําเนินไปภายใตกรอบความพอใจของทั้งสองฝาย
 กลุมบริษัทฯ จะเริ่มคัดเลือกที่ดินที่มีขนาดเหมาะสมและอยูในทําเลที่ตั้งที่ไดตกลงกันไวจากฐานขอมูล
ของกลุมบริษัทฯ โดยเลือกที่ดินที่อยูในตําแหนงที่ตอบสนองความตองการของลูกคา เหมาะสมกับการ
คมนาคมขนสง มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับขนาดของโครงการเมื่อพิจารณาถึงสวนขยายในอนาคตเพื่อนําเสนอ
ใหแกผูเชา ในขณะเดียวกันกลุมบริษัทฯ จะเริ่มติดตอเพื่อเจรจาตอรองราคากับเจาของที่ดิน และติดตอ
กับสถาบันการเงินเพื่อขออนุมัติเงินกูเพื่อใชในการจัดซื้อ/ เชาที่ดินและกอสรางโครงการ
 ภายหลังจากที่กลุมบริษัทฯ และผูเชาไดตกลงรวมกันเรื่องสถานที่ตั้งจนเปนที่พอใจทั้งสองฝายแลว กลุม
บริษัทฯ จะตอรองราคาขั้นสุดทายและทําสัญญาซื้อขายหรือเชาที่ดินกับเจาของที่ดิน
 เมื่อไดจัดซื้อที่ดินในทําเลตามที่ตองการแลว กลุมบริษัทฯ และลูกคาจะลงนามในสัญญาเชาและสัญญา
การใหบริการ
 ในขณะเดี ย วกั น ที ม วิ ศ วกรของกลุ ม บริ ษั ท ฯ ก็ จ ะเริ่ ม ดํ า เนิ น การออกแบบโครงการร ว มกั บ ที ม งาน
สถาปนิก/ วิศวกรของบริษัทผูเชาโดยจะมีการกําหนดความตองการและลักษณะของโครงการทางเทคนิค
อยางละเอียด
3. กลุมบริษัทฯ ดําเนินการคัดเลือกบริษัทรับเหมากอสราง โดยพิจารณาถึงราคาที่เสนอและประวัติการทํางานใน
อดีตประกอบกัน รวมทั้งยื่นคําขออนุญาตการกอสรางกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. เริ่ ม ดํ า เนิ น การก อ สร า ง โดยที ม วิ ศ วกรของกลุ ม บริ ษั ท ฯ จะทํ า หน า ที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารจั ด การโครงการที่ จ ะ
ควบคุมดูแลความกาวหนาและควบคุมคุณภาพของงานกอสรางใหเปนไปตามแผนงานที่ตกลง งานกอสราง
อาคารคลังสินคาและโรงงานโครงการฯ ของกลุมบริษัทฯ แตละโครงการจะใชระยะเวลาในการกอสรางโดย
เฉลี่ยประมาณ 4 – 10 เดือน
5. สงมอบโรงงาน/คลังสินคาโครงการฯ ใหแกลูกคา ผูเชา กลุมบริษัทฯ จะทําการสงมอบโรงงาน/คลังสินคา
โครงการฯ ที่พัฒนาแลวใหแกลูกคาผูเชาในสภาพที่พรอมสําหรับการติดตั้งเครื่องจักร/ ดําเนินงาน โดยกลุม
บริษัทฯ จะรับประกันคุณภาพของงานที่สงมอบในสวนโครงสรางตลอดอายุของสัญญาเชา
6. การใหบริการหลังการขาย กลุมบริษัทฯ จะจัดใหมีหนวยงานบริการซอมบํารุงใหกับลูกคาในสวนที่เกี่ยวของ
กับโครงสรางของอาคารคลังสินคาและโรงงานโครงการฯ ตลอดจนทําประกันภัยใหกับโครงการที่กลุมบริษัทฯ
พัฒนาและไดสงมอบใหกับผูเชาไปแลว
สําหรับโครงการสรางแบบสําเร็จรูป (Ready-Built) ที่เปนโครงการที่ทางกลุมบริษัทฯ จัดการกอสรางตามแบบของกลุม
บริษัทฯ กอนที่จะมีลูกคาหรือผูเชาเขามา ทางฝายบริหารโครงการจะประสานงานกับฝายพัฒนาโครงการเพื่อทําการ
กําหนดแบบและโครงสรางของโครงการเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดในขณะนั้น
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3.6 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
กลุมบริษัทฯ มีนโยบายกอสรางอาคารคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา และโรงงานโดยยึดหลักการจัดการที่ดี และมีการ
ควบคุมอยางเครงครัด โดยใหความสําคัญกับกระบวนการการกอสรางที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมอยางเขมงวด
ตลอดจนมีการสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ การประหยัดและใชพลังงานอยางคุมคา โดยกอนที่ผูเชาจะเริ่ม
ดําเนินการตางๆ กลุมบริษัทฯ จะทําการตรวจสอบสถานะความนาเชื่อถือ, ประวัติบริษัท, สินคาที่บริษัททําการผลิต และ
งบการเงินผูเชาโครงการในเบื้องตน รวมทั้งกลุมบริษัทฯ ไดระบุในสัญญาเชาระหวางกลุมบริษัทฯ และผูเชาที่มีการเก็บ
วัตถุอันตรายไวอยางชัดเจนวา ผูเชาตองปฏิบัติตามขอบังคับที่เกี่ยวของในเรื่องการรักษาสภาพแวดลอมอยางเครงครัด
เพื่อใหการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ไมสงผลกระทบในเชิงลบใดๆ ตอสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้กลุมบริษัทฯ จึงไม
เคยมีปญหา ไมเคยละเมิด ไมเคยฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและไมเคยมีกรณีพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
สิ่งแวดลอม
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

3.7

งานที่ยังไมสงมอบ

ณ วันที่ 301 มีนาคม มิถุนายน 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีโครงการที่ยังไมสงมอบซึ่งมีสัญญาเชาแลวแตอยูระหวางกอสราง/ยังไมเริ่มรับรูรายได ดังตอไปนี้
[เพิ่มเติมขอมูลเปนไตรมาส 2 2555 และรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ยังไมสงมอบ]
ตาราง 3.7 งานยังไมสงมอบแสดงรายละเอียดโครงการที่อยูระหวางกอสรางทั้งหมดที่แสดงอยูในตารางที่ 3.2 สรุปภาพรวมโครงการฯ ของกลุมบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงโครงการฯ ที่ไดมีการ
ทําสัญญากอสรางกับบริษัทผูรับเหมากอสรางแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ทุกโครงการ
ที่ต้งั โครงการ

1

นิคมเหมราช จังหวัดสระบุรี

บริษัทฯ

28,278.0

มูลคาการกอสราง
ไมรวมที่ดินและ
สิทธิการเชา
(ลานบาท)
277.1

2

บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 19

บริษัทฯ

58,861.9

457.3

อยูระหวางกอสราง

55.6%

ไตรมาส 3 ป 2555

3

ชลบุรี

บริษัทฯ

16,822.4

105.3

อยูระหวางกอสราง

44.8%

ไตรมาส 3 ป 2555

4

วังนอย ก.ม. 61

บริษัทฯ

23,408.2

ยังไมบนั ทึกมูลคา
งานระหวางทํา
839.7

อยูระหวางกอสราง1

0.0%1

ไตรมาส 1 ป 2556

-

-

-

รวม

บริษทั

พื้นที่ใหเชา
(ตารางเมตร)

127,370.5

ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ:
1. บริษัทฯ ไดทําสัญญากอสรางกับบริษัทผูรับเหมากอสรางเพื่อพัฒนาโครงการดังกลาวแลว
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สถานะโครงการ

ระยะเวลาที่คาดวาจะ
กอสรางแลวเสร็จและเริ่ม
รับรูรายได

อยูระหวางกอสราง

ความคืบหนาของ
โครงการ
(%รอยละของการกอสราง
แลวเสร็จ)
72.6%

ไตรมาส 3 ป 2555

