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วนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 

เร่ือง เชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. เอกสารประกอบวาระท่ี 1 สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556  

2. เอกสารประกอบวาระท่ี 8 สรุปรายละเอียด ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการขายทรัพยสิ์นให้กองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนดแ์วร์เฮา้ส์ ฟันด ์

3. เอกสารประกอบวาระท่ี 8 สารสนเทศรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัเก่ียวกบัการ

ขายทรัพยสิ์นและจองซ้ือหน่วยลงทุน ตามบญัชี 1  

4. เอกสารประกอบวาระท่ี 8 และ 9 รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการขายทรัพยสิ์น

และการจองซ้ือหน่วยลงทุน 

5. เอกสารประกอบวาระท่ี 9 และ10 รายการไดม้าซ่ึงท่ีดินและทรัพยสิ์นในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา 

6. เอกสารประกอบวาระท่ี 10 โครงการในอนาคต 

7. เอกสารประกอบวาระท่ี 10 สารสนเทศรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัเก่ียวกบัการ

ดาํเนินโครงการในอนาคต ตามบญัชี 1  

8. เอกสารประกอบวาระท่ี 10 รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินโครงการใน

อนาคต 

9. เอกสารประกอบวาระท่ี 8 และ 10 สารสนเทศรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทั

เก่ียวกบัการดาํเนินโครงการในอนาคต ตามบญัชี 2 

10. ขอ้บงัคบัของบริษทั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

11. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กาํหนด 

12. คาํช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และ หลกัฐานท่ีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 

13. ขอ้มูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

14. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 

15. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 6/2556 ประชุมเม่ือวนัท่ี 17 

กรกฎาคม 2556 ไดมี้มติใหน้ดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสวนหลวง 

บอลรูม โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขท่ี 333 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดย

มีระเบียบวาระการ ประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ซ่ึงจดัให้มีข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 

และไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และกระทรวง

พาณิชยต์ามท่ีกฎหมายกาํหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ในเวป็ไซดข์องบริษทัเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2556 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมตัใิห้ลดทุนจดทะเบียนโดยตดัหุ้นจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้จาํหน่าย 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ใหบ้ริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียน จากเดิม 510,000,000 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนใหม่ 612,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 102,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการ

จ่ายหุน้ปันผลนั้น จากการออกหุน้ปันผลตามมติเพ่ิมทุนดงักล่าว มีหุน้ท่ีออกจาํนวนทั้งส้ิน 611,998,983 หุน้ คิดเป็นทุนชาํระแลว้ 

611,998,983 บาท และ คงเหลือหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 1,017 หุน้ คิดเป็นทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระจาํนวน 1,017 

บาท จึงขอใหเ้สนอท่ีประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระจาํนวน 1,017 บาท โดยตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ได้

จาํหน่ายจาํนวน 1,017 หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตดัหุ้น

จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่าย ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีเหลือจากการออกหุน้ปันผลตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2556  

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่จาํหน่าย ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีเหลือจากการออกหุ้น

ปันผลตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2556 รายละเอียดตามวาระท่ี 2 บริษทัตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษทัขอ้ 4 เป็นดงัน้ี 
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 611,998,983 บาท (หกร้อยสิบเอด็ลา้นเกา้แสน

เกา้หม่ืนแปดพนัเกา้ร้อยแปด

สิบสามบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 611,998,983 หุน้ (หกร้อยสิบเอด็ลา้นเกา้แสน

เกา้หม่ืนแปดพนัเกา้ร้อยแปด

สิบสามหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

  โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามญั 611,998,983 หุน้ (หกร้อยสิบเอด็ลา้นเกา้แสน

เกา้หม่ืนแปดพนัเกา้ร้อยแปด

สิบสามหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

ความเห็นคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงนิสด สําหรับผลการดําเนินงานในไตร

มาส 1/2556 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

จากผลการดาํเนินงานของบริษทัจากไตรมาสท่ี 1/2556 คือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 

2556 บริษทัมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานจาํนวน 522,563,429 บาท และไดจ้ดัสรรเงินกาํไรสุทธิดงักล่าวเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมายจาํนวน 27,000,000 บาท และจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัจากไตรมาสท่ี 1/2556 

จาํนวน 339,999,435 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่า เน่ืองดว้ยบริษทัจาํตอ้งใชเ้งินทุนเป็นจาํนวนมากในการพฒันาโครงการปัจจุบนัและ

โครงการในอนาคต จึงเสนอใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในรูปของหุน้ปันผลและเงินสด รายละเอียดดงัน้ี 
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1. จ่ายเป็นหุ้นสามญั จาํนวนไม่เกิน 305,999,491 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ

บริษทัในอตัรา 2 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ (บริษทัมีหุ้นทั้งส้ิน 611,998,983 หุ้น) รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 305,999,491.50 บาท หรือ

คิดเป็นอตัราการจ่ายหุ้นปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ให้

จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.055555555555 บาท (บริษทัมีหุ้นทั้งส้ิน 611,998,983 หุ้น) 

รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 33,999,943.50 บาท  

รวมขอ้ 1. และ 2. เป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.555555555555 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

339,999,435 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้โดยจะนาํเงินปันผลส่วนท่ีเป็นเงิน

สดชาํระภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

และ ให้กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 4 กนัยายน 2556 ซ่ึงเป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น 

(Record Date) และ ใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียน

พกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2556 และจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน

รูปของหุน้ปันผลและเงินสด สาํหรับผลการดาํเนินงานในไตรมาส 1/2556 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัใิห้เพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัให้กบัผูถื้อหุ้น รายละเอียดตามวาระท่ี 4 บริษทัตอ้งจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจาํนวนจาํนวนไม่เกิน 305,999,491 หุ้น ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียน จากเดิม 

611,998,983 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 917,998,474 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 305,999,491 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลดงักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับ

การเพิม่ทุนจดทะเบียน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดตามวาระท่ี 5 บริษทัตอ้งแกไ้ข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 917,998,474 บาท (เกา้ร้อยสิบเจ็ดลา้นเกา้แสน

เกา้หม่ืนแปดพนัส่ีร้อยเจ็ด

สิบส่ีบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 917,998,474 หุน้ (เกา้ร้อยสิบเจ็ดลา้นเกา้แสน

เกา้หม่ืนแปดพนัส่ีร้อยเจ็ด

สิบส่ีหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

  โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามญั 917,998,474 หุน้ (เกา้ร้อยสิบเจ็ดลา้นเกา้แสน

เกา้หม่ืนแปดพนัส่ีร้อยเจ็ด

สิบส่ีหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล รายละเอียดตามวาระท่ี 5 บริษทัตอ้งจดัสรร

หุน้สามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทัจาํนวนไม่เกิน 305,999,491 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ทั้งน้ี ใน

กรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา

หุ้นละ 0.50 บาท และใหก้รรมการผูจ้ดัการของบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัมีอาํนาจ

พิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว เช่น (1) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และ

ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบั

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และ (2) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร

หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยืน่คาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีอาํนาจ

ในการดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารขายทรัพย์สินให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม 

แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล 

ตามท่ีบริษทัมีนโนยายขายทรัพยสิ์นให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรี

เม่ียม แฟคทอร่ีแอนดแ์วร์เฮา้ส์ ฟันด ์(“กองทุนฯ”) และท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ มีมติเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2556 

อนุมติัให้เพ่ิมทุนของกองทุนฯ คร้ังท่ี 3 และ ลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยของบริษทัคือ บริษทั ดบับลิวเอชเอ 

อะไลแอนซ์ จาํกดั และ บริษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จาํกดั (บริษทัฯ ถือหุ้นบริษทัยอ่ยทั้งสองในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด)  ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยทั้งสองดงักล่าวจะขายให้แก่กองทุน ในการเพ่ิมทุน

คร้ังท่ี 3 ของกองทุนฯ มีทั้งส้ิน 6 รายการ คือ  

 สินทรัพย์ทีจ่ะจาํหน่ายให้กองทุนฯ เจ้าของสินทรัพย์ 

1. สิทธิการเช่าช่วงบางส่วนของท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าใน

โครงการ WHA Mega Logistic Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 

11 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

บ ริ ษั ท  ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  ค อ ร์

ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2. กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้/โรงงานในโครงการ DSG 

Phase 1 และ Phase 2 ตั้งอยูท่ี่เขตประกอบการเหมราชสระบุรี ตาํบลหนองปลา

หมอ อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 

บ ริ ษั ท  ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  ค อ ร์

ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

3. กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานในโครงการ Ducati Phase 2 บ ริ ษั ท  ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  ค อ ร์
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 สินทรัพย์ทีจ่ะจาํหน่ายให้กองทุนฯ เจ้าของสินทรัพย์ 

ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดั

ระยอง 

ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

4. กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้ รวมถึงอาคารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในโครงการ 3M 

Phase 2 ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 167 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อาํเภอบาง

เสาธง (บางพลี) จงัหวดัสมุทรปราการ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 

จาํกดั 

5. กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้ในโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 10 ตาํบลพานทอง อาํเภอพาน

ทอง จงัหวดัชลบุรี 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 

จาํกดั 

6. กรรมสิทธ์ิในระบบปรับอากาศ ซ่ึงติดตั้ งในอาคารศูนย์กระจายสินค้าใน

โครงการ Healthcare ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 88/5 – 6 หมู่ท่ี 11 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบาง

พลี สมุทรปราการ 

บริษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ 

จาํกดั 

ราคาท่ีจะเสนอขายให้แก่กองทุนฯ กําหนดราคาตํ่ าสุดรวมไม่น้อยกว่า 4,400,000,000 บาท (รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยมีสรุปรายละเอียด ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการขาย ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 อยา่งไรก็ดี ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนฯ เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2556 อนุมติัให้กองทุนฯ ลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัโดยมีมูลค่าสูงสุดท่ีจะลงทุน

จาํนวนรวม 4,700,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

ในการขายสินทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จะโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน และ/

หรือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และ/หรือกรรมสิทธ์ิอาคารคลงัสินคา้ โรงงานและสํานักงานท่ีตั้ งอยู่บนท่ีดินนั้น และ/หรือกรรมสิทธ์ิ

ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบท่ีดินหรืออาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียงขอ้ง เก่ียวเน่ือง และจาํเป็น

ต่อการใชป้ระโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ โรงงานและสํานักงาน ให้แก่กองทุนฯ นอกจากน้ี ในการขายทรัพยสิ์น

ดงักล่าว บริษทัฯ และ บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จะโอนสัญญาเช่าและสัญญาบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยสิ์นท่ีขายดงักล่าวให้แก่

กองทุนฯ ไปพร้อมกนั 

หลงัจากการขายทรัพยสิ์นให้แก่กองทุนฯ ขา้งตน้แลว้ บริษทัจะไดรั้บการแต่งตั้งให้ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์

ของกองทุนฯ สาํหรับทรัพยสิ์นท่ีขายดงักล่าวอีกดว้ย มีกาํหนดเวลา 30 ปี โดยไดรั้บค่าตอบแทนการบริหารสินทรัพยใ์นอตัราไม่

เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนฯ 

เน่ืองจากราคาขายตํ่าสุดของทรัพยสิ์นขา้งตน้ เม่ือคาํนวณเปรียบเทียบกบัทรัพยสิ์นท่ีมีตวัสุทธิตามขอ้มูลงบ

การเงินของบริษทั ณ ไตรมาส 1/2556 (ซ่ึงมีจาํนวน 7,215,310,044 บาท) คิดเป็นร้อยละ 60.98 คาํนวณตามเกณฑมู์ลค่าส่ิงตอบ

แทน จดัเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมี

นยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 



 

- 8 - 

 

การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ือง

รายการได้มาหรือจําหน่ายไป”) และไม่เขา้ข่ายรายการเก่ียวโยง ซ่ึงบริษทัจะตอ้งจัดทาํสารสนเทศเก่ียวกบัการจาํหน่ายไป

ดงักล่าว และดาํเนินการต่างๆ รวมถึงการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัพิจารณาอนุมติัการขายทรัพยสิ์นดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

2. แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นต่อผูถื้อหุ้นตามประกาศเร่ืองรายการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไป ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั เจดี พาร์ทเนอร์ จาํกดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัการขาย

ทรัพยสิ์นใหก้องทุนฯ (โปรดพิจารณารายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการขายทรัพยสิ์นใหก้องทุนฯ ในส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ย 4) 

จากรายละเอียดท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัดงัน้ี 

1. ใหบ้ริษทั และ บริษทัยอ่ยของบริษทัทั้งสองคือ บริษทั ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จาํกดั และ บริษทั 

แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จาํกดัขายทรัพยสิ์นทั้ง 6 รายการขา้งตน้ใหแ้ก่กองทุนฯ ในราคาตํ่าสุดรวมไม่นอ้ยกวา่ 4,400,000,000 

บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 1 โดยมีสรุปรายละเอียด ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการขาย ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

2. ใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทัทั้งสอง ลงนามในสญัญา หนงัสือ และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการขายดงักล่าว  

3. ให้บริษทัเขา้ทาํสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยฉ์บบัใหม่หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาแต่งตั้ง

ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยฉ์บบัเดิมเพ่ือเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยส์าํหรับทรัพยสิ์นท่ีขายใหแ้ก่กองทุน มีกาํหนดเวลา 30 ปี โดย

ไดรั้บค่าตอบแทนการบริหารสินทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนฯ 

4. ใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจดงัต่อไปน้ี 

(1) เจรจาต่อรองกบักองทุนฯ กาํหนดรูปแบบการขายทรัพยสิ์น และกาํหนดรายละเอียดและ

เง่ือนไขอ่ืนๆ ในการขายทรัพยสิ์นแก่กองทุนฯ และในการทาํสญัญากบักองทุนฯ  

(2) พิจารณาปรับเพ่ิมราคาขายตํ่าสุดขา้งตน้ได้เพ่ือให้ได้ราคาขายสุดท้ายท่ีจะขายให้แก่

กองทุนฯ โดยพิจารณาจากผลการสํารวจปริมาณความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนของนกัลงทุนสถาบนัในการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 3 ของ

กองทุนฯ (book building process) และ สภาพทรัพยสิ์นท่ีขายในเวลานั้นๆ รวมทั้งผลการเจรจาต่อรองกบักองทุน 

                                                 
1 ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยของกองทุนฯ เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2556 อนุมติัใหก้องทุนฯ ลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัโดยมีมูลค่าสูงสุดท่ี

จะลงทุนจาํนวนรวม 4,700,000,000 บาท (รวมภาษมีูลค่าเพิม่) 
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(3) พิจารณาขายหรือไม่ขายทรัพยสิ์นบางรายการ หากเห็นวา่เง่ือนไขหรือผลแห่งการเจรจา

ต่อรองกบักองทุนฯ แสดงใหเ้ห็นวา่การขายทรัพยสิ์นให้แก่กองทุนฯ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษทัฯ และ/หรือผูถื้อ

หุน้ หรืออาจก่อภาระผกูพนัใหแ้ก่บริษทัเกินสมควร 

(4) จดัทาํ ลงนาม ส่งมอบและ/หรือแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ผูกพนัในการขายทรัพยสิ์นให้แก่

กองทุนฯ  

(5) เจรจา กาํหนดเง่ือนไขและรายละเอียด จดัทาํ ลงนาม และส่งมอบ สัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหาร

อสงัหาริมทรัพยฉ์บบัใหม่หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยฉ์บบัเดิมเพ่ือเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์

สาํหรับทรัพยสิ์นท่ีขายใหแ้ก่กองทุน 

(6) อนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการดาํเนินการต่างๆ 

รวมทั้งการเขา้ทาํสญัญาหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ เพ่ือใหก้ารขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่กองทุนฯ ดงักล่าวขา้งตน้สาํเร็จลุล่วง  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา่การขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่กองทุนฯ เป็นไปตามนโยบายของบริษทัและบริษทัจะรับรู้กาํไร

จากการขายทรัพยสิ์นทนัที อีกทั้งยงัสามารถนาเงินทุนท่ีไดรั้บจากการขายทรัพยสิ์นไปชาํระหน้ีและใชใ้นการพฒันาและขยาย

ธุรกิจไดใ้นอนาคต การเขา้ทาํรายการจึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัเก่ียวกบัการขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่กองทุนฯ ในการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 3 ของกองทุนฯ ดงัน้ี 

1. ใหบ้ริษทั และ บริษทัยอ่ยของบริษทัทั้งสองคือ บริษทั ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จาํกดั และ บริษทั 

แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จาํกดั ขายทรัพยสิ์น และเขา้ทาํสัญญาต่างๆ เพ่ือขายทรัพยสิ์นให้แก่กองทุนฯ ในการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 3 

ของกองทุนฯ มีราคาตํ่าสุดรวมไม่น้อยกวา่ 4,400,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)2 โดยมีสรุปรายละเอียด ขอ้กาํหนดและ

เง่ือนไขการขาย ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

2. ใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยของบริษทัทั้งสอง ลงนามในสญัญา หนงัสือ และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการขายดงักล่าว  

3. ให้บริษทัเขา้ทาํสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยฉ์บบัใหม่หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาแต่งตั้ง

ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยฉ์บบัเดิมเพ่ือเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยส์าํหรับทรัพยสิ์นท่ีขายใหแ้ก่กองทุน มีกาํหนดเวลา 30 ปี โดย

ไดรั้บค่าตอบแทนการบริหารสินทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนฯ 

4. ใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจดงัต่อไปน้ี 

(1) เจรจาต่อรองกบักองทุนฯ กาํหนดรูปแบบการขายทรัพยสิ์น และกาํหนดรายละเอียดและ

เง่ือนไขอ่ืนๆ ในการขายทรัพยสิ์นแก่กองทุนฯ และในการทาํสญัญากบักองทุนฯ  

                                                 
2 ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยของกองทุนฯ เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2556 อนุมติัใหก้องทุนฯ ลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัโดยมีมูลค่าสูงสุดท่ี

จะลงทุนจาํนวนรวม 4,700,000,000 บาท (รวมภาษมีูลค่าเพิม่) 
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(2) พิจารณาปรับเพ่ิมราคาขายตํ่าสุดขา้งตน้ได้เพ่ือให้ได้ราคาขายสุดท้ายท่ีจะขายให้แก่

กองทุนฯ โดยพิจารณาจากผลการสํารวจปริมาณความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนของนกัลงทุนสถาบนัในการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 3 ของ

กองทุนฯ (book building process) และ สภาพทรัพยสิ์นท่ีขายในเวลานั้นๆ รวมทั้งผลการเจรจาต่อรองกบักองทุน 

(3) พิจารณาขายหรือไม่ขายทรัพยสิ์นบางรายการ หากเห็นวา่เง่ือนไขหรือผลแห่งการเจรจา

ต่อรองกบักองทุนฯ แสดงใหเ้ห็นวา่การขายทรัพยสิ์นให้แก่กองทุนฯ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษทัฯ และ/หรือผูถื้อ

หุน้ หรืออาจก่อภาระผกูพนัใหแ้ก่บริษทัเกินสมควร 

(4) จดัทาํ ลงนาม ส่งมอบและ/หรือแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ผูกพนัในการขายทรัพยสิ์นให้แก่

กองทุนฯ  

(5) เจรจา กาํหนดเง่ือนไขและรายละเอียด จดัทาํ ลงนาม และส่งมอบ สัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหาร

อสงัหาริมทรัพยฉ์บบัใหม่หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยฉ์บบัเดิมเพ่ือเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์

สาํหรับทรัพยสิ์นท่ีขายใหแ้ก่กองทุน 

(6) อนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการดาํเนินการต่างๆ 

รวมทั้งการเขา้ทาํสญัญาหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ เพ่ือใหก้ารขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่กองทุนฯ ดงักล่าวขา้งตน้สาํเร็จลุล่วง  

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม 

แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

สืบเน่ืองจากวาระท่ี 8 เก่ียวกบัการขายทรัพยสิ์นให้แก่กองทุนฯ ในการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 3 ของกองทุนฯ ในการ

เพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัจะจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพ่ือดาํรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษทัในกองทุนฯ ให้อยูใ่น

สดัส่วนร้อยละ 15  จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจะจองซ้ือและจาํนวนเงินจองซ้ือหน่วยลงทุนจะข้ึนกบัราคาเสนอขายสุดทา้ยของ

หน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซ่ึงจะกาํหนดโดยวิธีการสํารวจปริมาณความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบนั (book 

building process) และข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในช่วง

เวลาการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม  ราคาประเมินของสินทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมในคร้ังน้ีตามรายงาน

การประเมินราคาของผูป้ระเมินราคาอิสระ  สภาวะตลาดโดยรวม  กระแสการตอบรับจากผูล้งทุน เป็นตน้ หากคาํนวณจาํนวนเงิน

จองซ้ือหน่วยลงทุนตามราคาขายทรัพยสิ์นสูงสุดและราคาขายตํ่าสุดแลว้ จาํนวนเงินจองซ้ือจะมีจาํนวนตํ่าสุด 582,000,000 บาท 

และ สูงสุด 627,000,000 บาท  

การจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ดงักล่าว เม่ือคาํนวณเปรียบเทียบกบัทรัพยสิ์นท่ีมีตวัสุทธิตามขอ้มูลงบ

การเงินของบริษทั ณ ไตรมาส 1/2556 (ซ่ึงมีจาํนวน 7,215,310,044 บาท) คิดเป็นร้อยละ 8.07 ถึง ร้อยละ 8.69 คาํนวณตามเกณฑ์

มูลค่าส่ิงตอบแทน โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และเม่ือรวมกบัรายการดงัต่อไปน้ี 

1. รายการไดม้าซ่ึงท่ีดินและทรัพยสิ์นในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

2. การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นการดาํเนินโครงการในอนาคต ตามท่ีจะไดเ้สนอพิจารณาในวาระท่ี 10 
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จะมีขนาดรวมเท่ากบัร้อยละ 190.53 ถึง ร้อยละ 210.85 คาํนวณตามเกณฑมู์ลค่าส่ิงตอบแทน โดยคาํนวณจาก

งบการเงินรวมของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 จดัเป็นรายการประเภทไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเกินกวา่ร้อยละ 100 โดยไม่มี

การเปล่ียนแปลงอาํนาจควบคุมกิจการหรือประเภทธุรกิจของบริษทั และมิไดมี้ผลกระทบต่อการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 

และไม่เขา้ข่ายรายการเก่ียวโยง ตามประกาศการไดม้าหรือจาํหน่ายไป ซ่ึงบริษทัจะตอ้งจดัทาํสารสนเทศเก่ียวกับการไดม้า

ดงักล่าว และดาํเนินการต่างๆ รวมถึงการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัพิจารณาอนุมติัการจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ดงักล่าว 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

2. แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นต่อผูถื้อหุ้นตามประกาศเร่ืองรายการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไป ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั เจดี พาร์ทเนอร์ จาํกดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการจองซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุนฯ ดงักล่าว (โปรดพิจารณารายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการจองซ้ือหน่วยลงทุน

ของกองทุนฯ ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

จากรายละเอียดท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัดงัน้ี 

1. ให้บริษทัจองซ้ือหน่วยลงทุนจากกองทุนฯ โดยมีจาํนวนเงินจองซ้ือตํ่าสุด 582,000,000 บาท และ 

สูงสุด 627,000,000 บาท ในการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 3 ของกองทุนฯ เพ่ือดาํรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษทัในกองทุนฯ ให้อยู่

ในสดัส่วนร้อยละ 15 โดยใหใ้ชเ้งินทุนของบริษทั เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และเงินท่ีไดจ้ากการออกหุ้นกู ้(ถา้มี) ในการจอง

ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ี จาํนวนเงินจองซ้ือหน่วยลงทุนสุดทา้ยจะข้ึนกบัราคาเสนอขายสุดทา้ยของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ 

ซ่ึงจะกาํหนดโดยวธีิการสาํรวจปริมาณความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนของนกัลงทุนสถาบนั (book building process) และข้ึนอยูก่บั

ปัจจยัหลายประการ เช่น ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในช่วงเวลาการออกและเสนอขายหน่วย

ลงทุนเพ่ิมเติม  ราคาประเมินของสินทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมในคร้ังน้ีตามรายงานการประเมินราคาของผูป้ระเมิน

ราคาอิสระ  สภาวะตลาดโดยรวม  กระแสการตอบรับจากผูล้งทุน เป็นตน้ 

2. ใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจดงัต่อไปน้ี 

(1) พิจารณาปรับจาํนวนเงินจองซ้ือหน่วยลงทุนสูงสุดและตํ่าสุดดงักล่าวได ้โดยข้ึนอยู่กบั

ราคาเสนอขายสุดทา้ยของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพ่ือดาํรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษทัในกองทุนฯ ให้อยู่ใน

สดัส่วนร้อยละ 15 

(2) อนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการดาํเนินการต่างๆ 

รวมทั้งการเขา้ทาํสญัญาหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ เพ่ือใหก้ารจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ดงักล่าวขา้งตน้สาํเร็จลุล่วง  
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่การจองซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ การ

เขา้ทาํรายการจึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนุมติัเก่ียวกบัการจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ในการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 3 ของกองทุนฯ ดงัน้ี 

1. ให้บริษทัจองซ้ือหน่วยลงทุนจากกองทุนฯ โดยมีจาํนวนเงินจองซ้ือตํ่าสุด 582,000,000 บาท และ 

สูงสุด 627,000,000 บาท ในการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 3 ของกองทุนฯ เพ่ือดาํรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษทัในกองทุนฯ ให้อยู่

ในสดัส่วนร้อยละ 15 โดยใหใ้ชเ้งินทุนของบริษทั เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และเงินท่ีไดจ้ากการออกหุ้นกู ้(ถา้มี) ในการจอง

ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ี จาํนวนเงินจองซ้ือหน่วยลงทุนสุดทา้ยจะข้ึนกบัราคาเสนอขายสุดทา้ยของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ 

ซ่ึงจะกาํหนดโดยวธีิการสาํรวจปริมาณความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนของนกัลงทุนสถาบนั (book building process) และข้ึนอยูก่บั

ปัจจยัหลายประการ เช่น ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในช่วงเวลาการออกและเสนอขายหน่วย

ลงทุนเพ่ิมเติม  ราคาประเมินของสินทรัพยท่ี์กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมในคร้ังน้ีตามรายงานการประเมินราคาของผูป้ระเมิน

ราคาอิสระ  สภาวะตลาดโดยรวม  กระแสการตอบรับจากผูล้งทุน เป็นตน้ 

2. ใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจดงัต่อไปน้ี 

(1) พิจารณาปรับจาํนวนเงินจองซ้ือหน่วยลงทุนสูงสุดและตํ่าสุดดงักล่าวได ้โดยข้ึนอยู่กบั

ราคาเสนอขายสุดทา้ยของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพ่ือดาํรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษทัในกองทุนฯ ให้อยู่ใน

สดัส่วนร้อยละ 15 

(2) อนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการดาํเนินการต่างๆ 

รวมทั้งการเขา้ทาํสญัญาหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ เพ่ือใหก้ารจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ดงักล่าวขา้งตน้สาํเร็จลุล่วง  

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารได้มาซ่ึงทรัพย์สินซ่ึงเป็นการดาํเนินโครงการในอนาคต 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษทัมีแผนท่ีจะจดัหาท่ีดินและก่อสร้างอาคารเพ่ือดาํเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต (“โครงการในอนาคต”) 

ซ่ึงจะดาํเนินการโดยบริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทั การดาํเนินโครงการอนาคตมีทั้งการก่อสร้างอาคารบนท่ีดินท่ีบริษทัได้

จัดหาไวแ้ล้วและการจัดหาท่ีดินและก่อสร้างอาคาร รวมมูลค่าโครงการทั้ งหมดโดยประมาณ 9,873,635,397.18 บาท ถึง 

11,294,741,867.18 บาท  รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  และเน่ืองจากราคามูลค่าโครงการในอนาคตดงักล่าวเป็นเพียง

ประมาณการ ซ่ึงเม่ือใชจ่้ายจริงแลว้ อาจมีจาํนวนท่ีมากหรือนอ้ยกวา่ท่ีประมาณการไวไ้ด ้ประกอบกบัลูกคา้อาจกาํหนดลกัษณะ

ของอาคารเป็นพิเศษซ่ึงกระทบต่อตน้ทุนในการก่อสร้างอาคาร 

เม่ือคาํนวณมูลค่าประมาณการของโครงการในอนาคต เปรียบเทียบกบัทรัพยสิ์นท่ีมีตวัสุทธิตามขอ้มูลงบ

การเงินของบริษทั ณ ไตรมาส 1/2556 (ซ่ึงมีจาํนวน 7,215,310,044 บาท) คิดเป็นร้อยละ 136.84 ถึงร้อยละ 156.54 คาํนวณตาม
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เกณฑ์มูลค่าส่ิงตอบแทน โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และเม่ือรวมกบัรายการ

ดงัต่อไปน้ี 

1. รายการไดม้าซ่ึงท่ีดินและทรัพยสิ์นในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

2. การจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตามรายละเอียดในวาระท่ี 9 

จะมีขนาดรวมเท่ากบัร้อยละ 190.53 ถึง ร้อยละ 210.85 คาํนวณตามเกณฑมู์ลค่าส่ิงตอบแทน โดยคาํนวณจาก

งบการเงินรวมของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 จดัเป็นรายการประเภทไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเกินกวา่ร้อยละ 100 โดยไม่มี

การเปล่ียนแปลงอาํนาจควบคุมกิจการหรือประเภทธุรกิจของบริษทั และมิไดมี้ผลกระทบต่อการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ตามประกาศการไดม้าหรือจาํหน่ายไป และไม่เขา้ข่ายรายการเก่ียวโยง ซ่ึงบริษทัจะตอ้งจดัทาํสารสนเทศเก่ียวกับการไดม้า

ดงักล่าว และดาํเนินการต่างๆ รวมถึงการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัพิจารณาอนุมติัการดาํเนินโครงการในอนาคตดังกล่าว ด้วย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

2. แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นต่อผูถื้อหุ้นตามประกาศเร่ืองรายการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไป ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินโครงการในอนาคตดงักล่าว (โปรดพิจารณารายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระเก่ียวกบัการดาํเนินโครงการในอนาคตในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8) 

จากรายละเอียดท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัดงัน้ี 

1. ใหบ้ริษทัหรือบริษทัยอ่ยดาํเนินโครงการในอนาคต จาํนวน 11 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทั้งหมด

โดยประมาณ 9,873,635,397.18 บาท ถึง 11,294,741,867.18 บาท รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และให้บริษทัหรือบริษทัยอ่ย

ดาํเนินการจดัหาท่ีดิน การวา่จา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคารตามระเบียบของบริษทั และ ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการดาํเนิน

โครงการดงักล่าวสาํเร็จลุล่วง  

2. ใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจดงัน้ี 

(1) พิจารณาปรับเพ่ิมมูลค่าโครงการในอนาคตได้ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม ตน้ทุนท่ี

เพ่ิมข้ึน และลกัษณะอาคารท่ีลูกคา้กาํหนด ทั้งน้ี อตัราผลตอบแทนค่าเช่า (rental yield) เฉล่ียจะตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 9 และ 

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุน (internal rate of return) เฉล่ียจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 9 

(2) พิจารณาดาํเนินหรือไม่ดาํเนินโครงการในอนาคตใดท่ีหากพิจารณาแลว้เห็นวา่การดาํเนิน

โครงอนาคตดงักล่าว ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุ้น หรืออาจก่อภาระผูกพนัให้แก่บริษทัเกิน

สมควร 
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(3) อนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหน้าท่ี การจัดหาท่ีดิน การว่าจา้ง

ผูรั้บเหมาเพ่ือก่อสร้างอาคาร การกาํหนดรูปแบบการดาํเนินโครงการในอนาคต หรือการดาํเนินการต่างๆ รวมทั้งการเจรจา การ

กาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ในการเขา้ทาํสัญญาหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ เพ่ือให้การดาํเนินการดาํเนินโครงการใน

อนาคตสาํเร็จลุล่วง 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการดาํเนินการดาํเนินโครงการในอนาคตเป็นการขยายกิจการของบริษทัและ

สร้างความเจริญเติบโตและรายไดใ้หแ้ก่บริษทั  การดาํเนินโครงการในอนาคตจึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัเก่ียวกบัการดาํเนินโครงการในอนาคต ดงัน้ี 

1. ใหบ้ริษทัหรือบริษทัยอ่ยดาํเนินโครงการในอนาคต จาํนวน 11 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทั้งหมด

โดยประมาณ 9,873,635,397.18 บาท ถึง 11,294,741,867.18 บาท รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และให้บริษทัหรือบริษทัยอ่ย

ดาํเนินการจดัหาท่ีดิน การวา่จา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคารตามระเบียบของบริษทั และ ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการดาํเนิน

โครงการดงักล่าวสาํเร็จลุล่วง  

2. ใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจดงัน้ี 

(1) พิจารณาปรับเพ่ิมมูลค่าโครงการในอนาคตได้ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม ตน้ทุนท่ี

เพ่ิมข้ึน และลกัษณะอาคารท่ีลูกคา้กาํหนด ทั้งน้ี อตัราผลตอบแทนค่าเช่า (rental yield) เฉล่ียจะตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 9 และ 

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุน (internal rate of return) เฉล่ียจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 9 

(2) พิจารณาดาํเนินหรือไม่ดาํเนินโครงการในอนาคตใดท่ีหากพิจารณาแลว้เห็นวา่การดาํเนิน

โครงอนาคตดงักล่าว ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุ้น หรืออาจก่อภาระผูกพนัให้แก่บริษทัเกิน

สมควร 

(3) อนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหน้าท่ี การจัดหาท่ีดิน การว่าจา้ง

ผูรั้บเหมาเพ่ือก่อสร้างอาคาร การกาํหนดรูปแบบการดาํเนินโครงการในอนาคต หรือการดาํเนินการต่างๆ รวมทั้งการเจรจา การ

กาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ในการเขา้ทาํสัญญาหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ เพ่ือให้การดาํเนินการดาํเนินโครงการใน

อนาคตสาํเร็จลุล่วง 

วาระที ่11 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้น โปรดเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556 

เวลา 13.30 น. ณ ห้องสวนหลวง บอลรูม โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขท่ี 333 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 2 สิงหาคม 2556 ซ่ึง

เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2556 
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สําหรับผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอก

รายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ท่ีแนบมาตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 หรือ สามารถ Download 

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้

Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) ไดจ้าก www.wha.co.th โดยให้เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบุไว้

เท่านั้น ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13 เพ่ือเขา้ร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้ทั้งน้ี บริษทัขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษทั

ภายในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2556 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

      

นายสมยศ อนนัตประยรู 

ประธานกรรมการ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

http://www.wha.co.th/
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

สรุปรายละเอียด ข้อกาํหนดและเงื่อนไขการขายทรัพย์สนิให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ 

1. รายละเอียด ข้อกาํหนดและเงื่อนไขการขาย 

1.1 โครงการ WHA Mega Logistic Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) 

สินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายไปประกอบด้วย (1) สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน และ (2) กรรมสิทธ์ิในอาคาร

คลงัสินค้าโครงการ อาคารโรงงาน ลานจอดรถบรรทุก และสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็น

ส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลังสินค้า และโรงงาน โดยมี

รายละเอียด ข้อกําหนดและเง่ือนไขการขายดงันี ้

 รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ผู้ขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ที่ดนิ  สิทธิเช่าช่วงของบางสว่นของท่ีดิน 3 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 689 เลขท่ี 694 และเลขท่ี 694) 

เนือ้ท่ีรวมประมาณ 71-0-5.5 ไร่  ตัง้อยูท่ี่หมูท่ี่ 11 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ รายละเอียดสญัญาเช่าช่วงมีดงันี ้

(ก) สญัญาเช่าช่วงท่ีดินโฉนดเลขท่ี 689 ฉบบัลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 และ 1 

สงิหาคม 2555 

(ข) สญัญาเช่าช่วงท่ีดินโฉนดเลขท่ี 694 ฉบบัลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 และ 1 

สงิหาคม 2555 

(ค) สญัญาเช่าช่วงท่ีดินโฉนดเลขท่ี 6415 ฉบบัลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2555 และ 1 

สงิหาคม 2555 

สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าว จะครบกําหนดระยะเวลาการเช่าวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 

2584 (คงเหลอืระยะการเช่าประมาณ 28 ปี) 

สิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน จํานวน 12 หลงั (แบ่งออกเป็นอาคาร 

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

ลาน และสิง่ปลกูสร้างตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมพืน้ท่ีประมาณ 57,399.39 ตารางเมตร 

ผู้เช่าและสัญญาเช่า 1. อาคาร A: บริษัท ชาแนล (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะผู้ เช่าช่วงท่ีดินบางสว่น และผู้

เช่าอาคารคลงัสนิค้า ตามสญัญาฉบบัลงวนัท่ี 24 เมษายน 2555 มีกําหนดระยะเวลาเช่า 



 

 รายละเอียดทรัพย์สนิ 

31 สงิหาคม 2555 ถึง 30 สงิหาคม 2565 

2. อาคาร B: บริษัท เคอร่ี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะผู้ เช่าคลงัสนิค้า 1 หลงั 

ตามสญัญาฉบบัลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2555 มีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 ตลุาคม 2555 ถึง 

30 กนัยายน 2558 

3. อาคาร D: บริษัท ลอร์ด (ประทศไทย) จํากดั ในฐานะผู้ เช่าช่วงท่ีดินบางสว่นและผู้ เช่า

อาคารโรงงาน 1 หลงั ตามสญัญาฉบบัลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2555 (แก้ไข 8 สิงหาคม  

2555) มีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 สงิหาคม 2555 ถึง 31 ก.ค. 2565 

4. อาคาร E, F และ J: บริษัท ยเูซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะผู้ เช่าอาคาร

คลงัสินค้า 3 หลัง ตามสญัญาฉบับลงวันท่ี 1 กันยายน 2555 (แก้ไข 13 กุมภาพันธ์ 

2556) มีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 กนัยายน 2555 ถึง 30 กนัยายน 2556 (ทัง้นี ้ผู้ เช่าตกลง

จะทําสญัญาเช่าต่อไปเป็นระยะเวลา 3 ปี 11 เดือน หรือดําเนินการให้บริษัทร่วมค้า

ระหวา่งผู้ เช่าและบคุคลท่ีสามเข้าทําสญัญาเช่ากบัผู้ ให้เช่าแทน มิฉะนัน้ ผู้ เช่ายินยอมให้

ผู้ให้เช่าริบเงินมดัจําทัง้หมด) 

5. อาคาร G, H และ K: บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ จํากดั ในฐานะผู้ เช่าอาคาร

คลงัสนิค้า 3 หลงั ตามสญัญาฉบบัลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2555 (แก้ไข 1 สงิหาคม 2555) 

มีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 ตลุาคม 2555 ถึง 30 กนัยายน 2561 

6. อาคาร I: บริษัท คห์ูเน ่พลสั นาเกิล้ จํากดั ในฐานะผู้ เช่าอาคารคลงัสินค้า 1 หลงั ตาม

สญัญาฉบบัลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 มีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 ตลุาคม 2555 ถึง 30 

กนัยายน 2558 

7. อาคาร L: บริษัท เอพีแอล โลจิสติกส์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะผู้ เช่าอาคาร

คลงัสนิค้า 1 หลงั ตามสญัญาฉบบัลงวนัท่ี 11 ธันวาคม 2555 มีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 

มกราคม 2556 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 

8. อาคาร N: บริษัท ลนิฟอกซ์ เอ็ม โลจิสติกส์ จํากดั ในฐานะผู้ เช่าช่วงท่ีดินบางสว่น และ

ผู้ เช่าอาคารคลงัสนิค้า 1 หลงัและลานจอดรถบรรทกุ 1 ลาน ตามสญัญาฉบบัลงวนัท่ี 10 

ตลุาคม 2555 มีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 พฤษภาคม  2556 ถึง 30 เมษายน 2566 

 

1.2 โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 



 

สินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายไป ประกอบด้วย (1) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน รวม 4 โฉนด และ (2) กรรมสิทธ์ิใน

อาคารคลงัสนิค้าโครงการ DSG Phase 1 อาคารโรงงานโครงการ DSG Phase 2 รวมทัง้อาคารต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบใน

อาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคาร

คลงัสนิค้า โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ผู้ขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ที่ดิน กรรมสิทธ์ิท่ีดิน รวม 4 โฉนด (โฉนดเลขท่ี1111 เลขท่ี 1113  เลขท่ี 21772 และเลขท่ี 

36396) เนือ้ท่ีรวม 48-0- 26.5 ไร่ ตัง้อยู่ท่ีเขตประกอบการเหมราช สระบุรี ตําบลหนอง

ปลาหมอ อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

สิ่งปลูกสร้าง กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้าโครงการ DSG Phase 1 จํานวน 1 หลงั อาคารคลงัสินค้า/

โรงงาน โครงการ DSG Phase 2 จํานวน 1 หลงั รวมถึงอาคารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยมี

ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารสนิค้ารวมประมาณ 55,372.40 ตารางเมตร 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556 อาคารในโครงการ DSG Phase 2 อยู่ในระหว่าง

ก่อสร้าง ซึง่คาดวา่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จก่อนบริษัทฯ จะจําหน่ายสินทรัพย์ดงักลา่วให้

กองทนุรวม 

ผู้เช่าและสัญญาเช่า 1. บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ เช่าท่ีดิน

บางสว่น  และอาคารคลงัสนิค้า โครงการ DSG Phase 1 ตามสญัญาเช่าฉบบัลงวนัท่ี 20 

ธนัวาคม 2554 มีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 กนัยายน 2555 ถึง 31 สงิหาคม 2565 

2. สาํหรับโครงการ DSG Phase 2 ปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งการเจรจาและจดัทําสญัญาเช่า

ระหว่างบริษัท กบั บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ่ง

ตามร่างสญัญาเช่า อายกุารเช่ามีกําหนดระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตลุาคม 

2566 

 

1.3 โครงการ Ducati Phase 2 

สินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายไป ประกอบด้วย (1) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน รวม 2 โฉนด และ (2) กรรมสิทธ์ิใน

อาคารโรงงาน จํานวน 1 หลงั อาคารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดิน 

เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบและทรัพย์สนิอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของ

ท่ีดินและอาคารคลงัสนิค้า โดยมีรายละเอียด ดงันี ้



 

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ผู้ขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ที่ดิน กรรมสทิธ์ิท่ีดิน รวม 2 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 20261 และเลขท่ี 22337) เนือ้ท่ีรวม 17-1-0.7 

ไร่ ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

สิ่งปลูกสร้าง กรรมสทิธ์ิในอาคารโรงงาน จํานวน 1 หลงั หลงัรวมถึงอาคารอ่ืน ๆ เก่ียวข้อง โดยมีขนาด

พืน้ท่ีเช่าอาคารคลงัสนิค้ารวมประมาณ 12,835 ตารางเมตร  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556 อาคารในโครงการ Ducati Phase 2 อยู่ในระหว่าง

ก่อสร้าง ซึง่คาดวา่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จก่อนบริษัทฯ จะจําหน่ายสินทรัพย์ดงักลา่วให้

กองทนุรวม 

ผู้เช่าและสัญญาเช่า บริษัท ดคูาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะผู้ เช่าอาคารโรงงาน โครงการ Ducati 

Phase 2 ตามสญัญาเช่าฉบบัลงวนัท่ี 15 เมษายน 2556 กําหนดระยะเช่าเวลาประมาณ 

10 ปี เร่ิมวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 

เงื่อนไขการจ่ายค่า

เช่าในระหว่างที่ยัง

ไ ม่ ไ ด้ เ ร่ิ ม ต้ น

ระยะเวลาการเช่า 

ในเวลาท่ีบริษัทฯ ขายทรัพย์สนิในโครงการ Ducati Phase 2 ให้แก่กองทนุรวม หากยงัไม่

เร่ิมต้นระยะเวลาการเช่า บริษัทฯ จะชําระค่าเช่าและค่าบริการให้แก่กองทนุรวมสําหรับ

ระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารให้แก่กองทุนรวมจนถึงวนัท่ี 31 

มกราคม 2557 ในอตัราคา่เช่าเดือนละ 2,618,340 บาท 

 

1.4 โครงการ 3M Phase 2 

สนิทรัพย์ท่ีดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จะจําหนา่ยไป ได้แก่ กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสินค้า อาคารต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบและทรัพย์สิน

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของอาคารคลงัสนิค้า โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ผู้ขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากดั 

สิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าจํานวน 1 หลัง ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 33044 

(บางสว่น) ตัง้อยูเ่ลขท่ี167 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.20 ตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อําเภอบาง

เสาธง (บางพล)ี จงัหวดัสมทุรปราการ รวมถึงอาคารอ่ืน ๆ เก่ียวข้อง โดยมีขนาดพืน้ท่ีเช่า

อาคารคลงัสนิค้ารวม 9,195 ตารางเมตร  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556 อาคารในโครงการ 3M Phase 2 อยูใ่นระหวา่งก่อสร้าง 



 

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จก่อนบริษัทฯ จะจําหน่ายสินทรัพย์ดงักลา่วให้กองทุน

รวม 

ผู้เช่าและสัญญาเช่า บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะผู้ เช่าตามสญัญาเช่าลงวนัท่ี 2 เมษายน 

2556 กําหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี 1 เดือน 26 วนั เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึงวนัท่ี 

26 ตลุาคม 2561 และหลงัจากนัน้ จะตอ่อายอุตัโนมตัิอีก 5 ปี 

 

1.5 โครงการ WHA Mega Logistic Center (พานทอง ชลบรีุ) 

สินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายไปประกอบด้วย (1) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 5 โฉนด และ (2) กรรมสิทธ์ิในอาคาร

คลงัสนิค้าและสํานกังานจํานวน 4 หลงั อาคารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบ

ของท่ีดิน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้

ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสนิค้าและสาํนกังานโครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ผู้ขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากดั 

ที่ดิน กรรมสิทธ์ิในท่ีดินโฉนดเลขท่ี 18140 เลขท่ี 18141 เลขท่ี 21706 เลขท่ี 2368 และเลขท่ี

36035 เนือ้ท่ีรวมประมาณ 39-0-18 ไร่ ตัง้อยู่หมู่ 10 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง 

จงัหวดัชลบรีุ 

สิ่งปลูกสร้าง กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 4 หลงั (A, B, C, D) รวมถึงอาคารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

โดยมีขนาดพืน้ท่ีเช่ารวม 38,193 ตารางเมตร  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556 อาคาร A, B, D อยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าการ

ก่อสร้างจะแล้วเสร็จก่อนดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์จะจําหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวให้

กองทนุรวม 

ผู้เช่าและสัญญาเช่า 1. เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ได้เข้าทําสญัญาเช่าคลงัสินค้า

อาคาร A และ B กับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) 

จํากัด โดยเร่ิมต้นสญัญาเช่าวนัท่ี 1 กันยายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2558 และเร่ิมต้น

สญัญาเช่าวนัท่ี 1 สงิหาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2558 ตามลาํดบั) 

2. เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ได้เข้าทําสัญญาเช่า

คลงัสนิค้าอาคาร C กบับริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นระยะเวลา 5 



 

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ปี โดยเร่ิมต้นสญัญาเช่าวนัท่ี 1 มิถนุายน 2556 

3. เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2556 ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ ได้เข้าทําสญัญาเช่าคลงัสินค้า

อาคาร D กบับริษัท อสัสโุตะ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเร่ิมต้น

สญัญาเช่าวนัท่ี 1 มกราคม 2557 

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร

ป รั บ ป รุ ง

ท า ง เ ข้ า อ อ ก

โครงการ 

บริษัทตกลงจะดําเนินการใดๆ เพ่ือพฒันาทางเข้าออกผ่านทางสาธารณะประโยชน์ซึ่ง

ตัง้อยูท่างด้านทิศเหนือของโครงการ ให้มีความเหมาะสมท่ีจะใช้สําหรับเป็นทางเข้า-ออก

ของรถบรรทกุขนาดใหญ่ท่ีจะต้องเข้าออกโครงการ หากทางเข้าออกไม่มีความเหมาะสม

ท่ีจะใช้งานดงักลา่ว 

 

1.6 ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 

สนิทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายไป ได้แก่ กรรมสิทธ์ิในระบบปรับอากาศ ซึ่งติดตัง้ในอาคารศนูย์กระจายสินค้า

โครงการ Healthcare โดยท่ีดินและอาคารคลังสินค้าดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทุนรวมมี

รายละเอียดดงันี ้

หัวข้อ รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ผู้ขาย บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากดั 

สินทรัพย์ กรรมสทิธ์ิในระบบปรับอากาศสําหรับใช้กบัขนาดพืน้ท่ีรวมประมาณ 7,800 ตารางเมตร 

ท่ีติดตัง้ในอาคารศูนย์กระจายสินค้าโครงการ Healthcare ซึ่งมีโครงการตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 

88/5-6 หมูท่ี่ 11 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

ผู้รับบริการ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะผู้ รับบริการ ตามสญัญาบริการฉบบัลง

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเร่ิมต้นสญัญาบริการวนัท่ี 1 เมษายน 

2556 

 

2. ราคาประเมินและราคาขายตํ่าสุดของทรัพย์สนิแต่ละรายการ 

ทรัพย์สินท่ีขายให้แก่กองทุนรวม ได้รับการประเมินมูลค่าจากผู้ ประเมินอิสระสองราย คือ  บริษัท กรุงเทพ

ประเมินราคา จํากดั และ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ด้วยวิธีพิจารณารายได้ (Income 

Approach) แบบคิดลดกระแสเงินสด มีรายละเอียดดงันี ้



 

ช่ือโครงการ 

0ราคาประเมิน0

1
0  

(บาท) 
มูลค่าตํ่าสุดที่จะขาย
ให้แก่กองทุนรวม2 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษัท กรุงเทพ
ประเมินราคา จาํกดั 

WHA Mega Logistics 

Center (ถนนบางนา-ตราด 

กม.19) 

1,124,000,0005 1,127,000,0004 
ไมต่ํ่ากวา่ 

1,142,000,000 

DSG Phase 1 และ 

Phase 2 
1,333,000,000P

5 1,336,000,000P

3 
ไมต่ํ่ากวา่ 

1,372,000,000 

Ducati Phase 2 504,000,000P

5 545,000,000P

3 ไมต่ํ่ากวา่ 519,000,000 

3M Phase 2 174,000,000P

5 171,000,000P

4 ไมต่ํ่ากวา่ 176,000,000 

WHA Mega Logistics 
Center (พานทอง ชลบรีุ) 

1,114,000,000P

6 1,182,000,000P

6 
ไมต่ํ่ากวา่ 

1,147,000,000 

ระบบปรับอากาศโครงการ 
Healthcare 

50,000,000P

5 43,000,000P

4 ไมต่ํ่ากวา่ 44,000,000 

รวม 4,299,000,000 4,404,000,000 
ไมต่ํ่ากวา่ 

4,400,000,000 

 

หมายเหตุ: 

P

1
P ราคาประเมินดงักล่าวเป็นมูลค่าทรพัย์สินทีป่ระเมินได้หากก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่คิดต้นทุนค่าก่อสร้างคงเหลือ 

ซ่ึงรายงานการประเมินค่าดงักล่าวจดัทําข้ึนล่วงหน้าก่อนการขายทรัพย์สินให้กองทุนรวม ทัง้นี ้จะมีการประเมิน

มูลค่าอีกครัง้เมือ่ก่อสร้างแล้วเสร็จ  

P

2
P มูลค่าดงักล่าวเป็นมูลค่าไม่เกินร้อยละ 110   ของราคาประเมินต่ําสุดที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าของผู้

ประเมินราคา 

P

3
P ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ ณ วนัที ่22 เมษายน 2556 

P

4
P ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ ณ วนัที ่23 เมษายน 2556 

P

5
P ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ ณ วนัที ่25 เมษายน 2556 

P

6
P ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2556 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

สารสนเทศรายการได้มาและจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

ตามบัญชี 1 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏบัิตกิารของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์  

พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเตมิ) 
              

ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 
2556 ได้มีมติอนมุตัิดงันี ้

(ก) ให้บริษัทฯ ขายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อนัได้แก่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด 
(“ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์”) และบริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากดั (“แวร์เฮาส์ เอเชีย”) (บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทย่อยทัง้
สองในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมด) รวมจํานวน 6 รายการ ให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทนุรวม”) (“การขายสินทรัพย์ให้กองทนุรวม”) ใน
ราคาขายไม่ต่ํากวา่ 4,400,000,000 บาท ในการเพิ่มทนุครัง้ท่ี 3 ของกองทนุรวม โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินท่ีจําหน่ายตามข้อ 
4 และเง่ือนไขการปรับเพิ่มราคาขายต่ําสดุตามรายละเอียดในข้อ 5 ในสารสนเทศฉบบันีส้ว่นท่ี 1 

(ข) ให้บริษัทฯ จองซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุฯ โดยมีจํานวนเงินจองซือ้ต่ําสดุ 582,000,000 บาท และ สงูสดุ 
627,000,000 บาท ในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 3 ของกองทนุรวม (“การจองซือ้หน่วยลงทนุ”) โดยมีเง่ือนไขการปรับจํานวนเงินจองซือ้
หน่วยลงทนุสงูสดุและต่ําสดุตามรายละเอียดในข้อ 5 ในสารสนเทศฉบบันีส้ว่นท่ี 2 

(ค) ให้บริษัทหรือบริษัทย่อยดําเนินโครงการในอนาคต จํานวน 11 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทัง้หมด
โดยประมาณ 9,873,635,397.18 บาท ถึง 11,294,741,867.18 บาท (“การดําเนินโครงการในอนาคต”) โดยมีรายละเอียดใน
สารสนเทศอีกฉบบัซึง่เปิดเผยพร้อมกบัสารสนเทศฉบบันี ้

การขายสินทรัพย์ให้กองทุนรวมตามข้อ (ก) ข้างต้นถือเป็นการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ การจองซือ้หน่วยลงทุน
ตามข้อ (ข) ข้างต้น และ การดําเนินโครงการในอนาคตตามข้อ (ค) ข้างต้น เป็นการได้มาซึ่งตามทรัพย์สิน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือ
จาํหน่ายไป”) โดยขนาดรายการจําหน่ายไปสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 60.98 (ขนาดรายการอาจปรับเพิ่มได้ ดรูายละเอียดข้อ 3 ใน
สารสนเทศฉบบันีส้่วนท่ี 1) และ รายการได้มาสงูสดุเท่ากับร้อยละ 144.91 ถึง ร้อยละ 165.23 (ยงัไม่รวมทรัพย์สินท่ีได้มาใน
รอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา) คํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2556  



 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงประสงค์ท่ีจะเปิดเผยรายละเอียดท่ีสําคญัเก่ียวกบัธุรกรรมการขายสินทรัพย์ให้กองทนุรวมตามข้อ 
(ก) และ การจองซือ้หนว่ยลงทนุตามข้อ (ข) ข้างต้น ตามประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจําหนา่ยไปในสารสนเทศฉบบันี ้

สว่นการดําเนินโครงการในอนาคตตามข้อ (ค) บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดท่ีสําคญัตามประกาศเร่ืองรายการได้มา
หรือจําหน่ายไปในสารสนเทศอีกฉบบัซึง่เปิดเผยพร้อมกบัสารสนเทศฉบบันี ้

ส่วนที่ 1 การขายสินทรัพย์ให้กองทุนรวม 

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเข้าทําการขายสนิทรัพย์ให้กองทนุรวมภายหลงัจากท่ีได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556 และด้วยท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนครัง้ท่ี 1/2556 ของ
กองทนุรวม ท่ีได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติอนมุตัิการลงทนุในสินทรัพย์ดงักลา่วของบริษัทฯ และมีมติ
ให้เพิ่มจํานวนเงินลงทุนของกองทุนรวมด้วยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่ง
กองทุนรวมจะต้องดําเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวม  ดงันัน้ หากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ อนมุตัิการขายสินทรัพย์ให้กองทนุรวม บริษัทฯ คาดวา่จะดําเนินการโอนสนิทรัพย์และได้รับการชําระราคาค่า
สนิทรัพย์จากกองทนุรวมประมาณไตรมาส 4/2556 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ  

ผู้ขาย บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) บริษัท ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากดั และ บริษัท แวร์
เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากดั 

ผู้ ซือ้ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ ซึ่งไม่เป็น
บคุคลเก่ียวโยง 

ความสมัพนัธ์ ณ วนัท่ี 24 มิถนุายน 2556 บริษัทฯ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมร้อยละ 15 ของหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของกองทนุรวม และ ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อนัได้แก่ ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ และแวร์เฮาส์ เอเชีย มีความประสงค์จะขาย
สนิทรัพย์ให้แก่กองทนุรวม รวมจํานวน 6 รายการ มลูค่าขายรวมไม่ต่ํากว่า 4,400,000,000 (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม และ 
มีเง่ือนไขการปรับราคาตามข้อ 5)  การขายสนิทรัพย์ให้กองทนุรวมเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะขายสินทรัพย์
ให้แก่กองทนุรวมในแต่ละปี การขายสินทรัพย์ให้กองทนุรวมครัง้นีเ้ป็นการขายสําหรับการเพิ่มทนุครัง้ท่ี 3 ของกองทนุ
รวม โดยทรัพย์สนิท่ีจะขายให้แก่กองทนุรวมมีดงันี ้



 

 สินทรัพย์ที่จะจําหน่ายให้กองทุนรวม เจ้าของสินทรัพย์

1. สทิธิการเช่าชว่งบางสว่นของท่ีดินและกรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสินค้าในโครงการ 
WHA Mega Logistic Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) ตัง้อยู่ท่ีหมู่ท่ี 11 
ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

บ ริ ษั ท  ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  ค อ ร์
ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2. กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า/โรงงานในโครงการ DSG 
Phase 1 และ Phase 2 ตัง้อยู่ท่ีเขตประกอบการเหมราชสระบรีุ ตําบลหนอง
ปลาหมอ อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

บ ริ ษั ท  ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  ค อ ร์
ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

3. กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานในโครงการ Ducati Phase 2 
ตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง 

บ ริ ษั ท  ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ  ค อ ร์
ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

4. กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า รวมถึงอาคารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในโครงการ 3M 
Phase 2 ตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 167 ถนนบางนา-ตราด ตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อําเภอ
บางเสาธง (บางพลี) จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 
จํากดั 

5. กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าในโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (พานทอง ชลบรีุ) ตัง้อยู่ท่ีหมู่ท่ี 10 ตําบลพานทอง อําเภอ
พานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ 
จํากดั 

6. กรรมสิทธ์ิในระบบปรับอากาศ ซึ่งติดตัง้ในอาคารศูนย์กระจายสินค้าใน
โครงการ Healthcare ตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 88/5 – 6 หมู่ท่ี 11 ตําบลบางโฉลง อําเภอ
บางพลี สมทุรปราการ 

บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ 
จํากดั 

ในการขายสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะโอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน และ/หรือ
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน และ/หรือกรรมสิทธ์ิอาคารคลงัสินค้า โรงงานและสํานกังานท่ีตัง้อยู่บนท่ีดินนัน้ และ/หรือกรรมสิทธ์ิ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบท่ีดินหรืออาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง 
และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงานและสํานกังาน ให้แก่กองทนุรวม นอกจากนี ้ใน
การขายทรัพย์สินดงักล่าว บริษัทฯ และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะโอนสญัญาเช่าและสญัญาบริการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ทรัพย์สนิท่ีขายดงักลา่วให้แก่กองทนุรวมไปพร้อมกนั  

บริษัทฯ จะได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมสําหรับสินทรัพย์จํานวน 6 รายการท่ีขาย
ดงักล่าว มีกําหนดเวลา 30 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนการบริหารสินทรัพย์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 



 

การเข้าทํารายการขายทรัพย์สินให้แก่กองทนุรวมดงักลา่วข้างต้นถือเป็นการจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ โดยมีขนาดรายการสงูสดุตามประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไป เท่ากบัร้อยละ 60.98* คํานวณตาม
เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 จัดเป็น
รายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไป และไม่เข้าขา่ยรายการเก่ียวโยง บริษัทฯ มีหน้าท่ีเปิดเผย
รายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที และบริษัทฯ ต้องขออนุมตัิการเข้าทํารายการดงักล่าวจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดย
ต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้
ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการ 

ในช่วง 6 เดือน ก่อนท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมตัิการขายทรัพย์สินดงักล่าว ไม่มีรายการจําหน่ายซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัทฯ 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการขายสนิทรัพย์ให้กองทนุรวม 

เกณฑ์การคาํนวณ สูตร ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ  ไม่สามารถคํานวณได้ 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ  ไม่สามารถคํานวณได้เน่ืองจากเป็นการขายทรัพย์สนิโดยบริษัทฯ ได้รับเงินจาก
การขายทรัพย์สนิ 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน  ราคาขาย/มลูคา่ทางบญัชีของ
สนิทรัพย์รวม * 100 

4,400,000,000 x 100/7,215,310,044 = 
60.98%* 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ  ไม่สามารถคํานวณได้เน่ืองจากเป็นการขายทรัพย์สนิโดยบริษัทฯ ได้รับเงินจาก
การขายทรัพย์สนิและไม่มีการออกหุ้น 

ตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยของกองทนุรวม เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2556 อนมุตัิให้กองทนุรวม ลงทนุในทรัพย์สิน
ของบริษัทโดยมีมูลค่าสูงสุดท่ีจะลงทุนจํานวนรวม 4,700,000,000 บาท และคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้
กรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการมีอํานาจพิจารณาปรับเพิ่มราคาขายต่ําสดุ (ดู
รายละเอียดในข้อ 5) ดงันัน้ มลูค่าขนาดรายการอาจปรับเพิ่มได้ตามการเพ่ิมราคาขาย  หากพิจารณาจากราคาขาย
สูงสุดท่ีกองทุนรวมจะซือ้ได้ คือ 4,700,000,000 บาท ขนาดรายการท่ีบริษัทจะขายทรัพย์สินได้จะเท่ากับร้อยละ 
65.13 โดยคํานวณได้ดงันี ้ 

4,700,000,000 x 100/7,215,310,044 = 65.13% 



 

ทัง้นี ้ณ เวลาก่อนการเพิ่มทนุครัง้ท่ี 3 ของกองทนุรวมนัน้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ในสดัสว่น
ร้อยละ 15.00 ของหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนรวม มีสิทธิจองซือ้หน่วยลงทุนในการเพ่ิมทุนของครัง้ท่ี 3 ตาม
สดัส่วนการถือหน่วยลงทุน บริษัทฯ จะใช้สิทธิจองซือ้หน่วยลงทุนไปเพ่ือรักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว 
รายละเอียดปรากฏในสารสนเทศฉบบันีส้ว่นท่ี 2 รายการจองซือ้หนว่ยลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ท่ี 3 ของกองทนุรวม 

4. สรุปรายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มาและจาํหน่ายไป 

4.1 โครงการ WHA Mega Logistic Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) 

สินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายไปประกอบด้วย (1) สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน และ (2) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า
โครงการ อาคารโรงงาน ลานจอดรถบรรทกุ และสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดิน
และอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อ
การใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลงัสินค้า และโรงงาน โดยมีรายละเอียด ข้อกําหนดและเง่ือนไขการ
ขายดงันี ้

รายละเอียดทรัพย์สิน 

ผู้ขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ที่ดนิ  สทิธิเช่าช่วงของบางสว่นของท่ีดิน 3 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 689 เลขท่ี 694 และเลขท่ี 694) เนือ้ท่ี
รวมประมาณ 71-0-5.5 ไร่  ตัง้อยู่ ท่ีหมู่ ท่ี 11 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัด
สมทุรปราการ รายละเอียดสญัญาเช่าชว่งมีดงันี ้

(ก) สัญญาเช่าช่วงท่ีดินโฉนดเลขท่ี 689 ฉบับลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 และ 1 
สงิหาคม 2555 

(ข) สัญญาเช่าช่วงท่ีดินโฉนดเลขท่ี 694 ฉบับลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 และ 1 
สงิหาคม 2555 

(ค) สัญญาเช่าช่วงท่ีดินโฉนดเลขท่ี 6415 ฉบับลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2555 และ 1 
สงิหาคม 2555 

สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าว จะครบกําหนดระยะเวลาการเช่าวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2584 
(คงเหลือระยะการเชา่ประมาณ 28 ปี) 

สิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและอาคารโรงงาน จํานวน 12 หลงั (แบง่ออกเป็นอาคาร A, B, 
D, E, F, G, H, I, J, K, L, และ N ไม่รวมอาคาร C และ M) ลานจอดรถบรรทกุ 1 ลาน และสิ่ง



 

รายละเอียดทรัพย์สิน 

ปลกูสร้างตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมพืน้ท่ีประมาณ 57,399.39 ตารางเมตร 

ผู้เช่าและสัญญาเช่า 1. อาคาร A: บริษัท ชาแนล (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผู้ เช่าช่วงท่ีดินบางส่วน และผู้ เช่า
อาคารคลงัสินค้า ตามสญัญาฉบบัลงวันท่ี 24 เมษายน 2555 มีกําหนดระยะเวลาเช่า 31 
สงิหาคม 2555 ถึง 30 สงิหาคม 2565 

2. อาคาร B: บริษัท เคอร่ี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะผู้ เช่าคลงัสินค้า 1 หลงั 
ตามสญัญาฉบบัลงวนัท่ี 3 กันยายน 2555 มีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 
กนัยายน 2558 

3. อาคาร D: บริษัท ลอร์ด (ประทศไทย) จํากัด ในฐานะผู้ เช่าช่วงท่ีดินบางส่วนและผู้ เช่า
อาคารโรงงาน 1 หลัง ตามสัญญาฉบับลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2555 (แก้ไข 8 สิงหาคม  
2555) มีกําหนดระยะเวลาเชา่ 1 สิงหาคม 2555 ถึง 31 ก.ค. 2565 

4. อาคาร E, F และ J: บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะผู้ เช่าอาคาร
คลงัสินค้า 3 หลงั ตามสญัญาฉบบัลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 (แก้ไข 13 กุมภาพนัธ์ 2556) มี
กําหนดระยะเวลาเช่า 1 กนัยายน 2555 ถงึ 30 กนัยายน 2556 (ทัง้นี ้ผู้ เช่าตกลงจะทําสญัญา
เชา่ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 3 ปี 11 เดือน หรือดําเนินการให้บริษัทร่วมค้าระหว่างผู้ เช่าและบคุคล
ท่ีสามเข้าทําสญัญาเชา่กบัผู้ให้เช่าแทน มิฉะนัน้ ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าริบเงินมดัจําทัง้หมด) 

5. อาคาร G, H และ K: บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ จํากดั ในฐานะผู้ เช่าอาคาร
คลงัสินค้า 3 หลงั ตามสญัญาฉบบัลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2555 (แก้ไข 1 สิงหาคม 2555) มี
กําหนดระยะเวลาเช่า 1 ตลุาคม 2555 ถึง 30 กนัยายน 2561 

6. อาคาร I: บริษัท คูห์เน่ พลสั นาเกิล้ จํากดั ในฐานะผู้ เช่าอาคารคลงัสินค้า 1 หลงั ตาม
สญัญาฉบบัลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 มีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 
กนัยายน 2558 

7. อาคาร L: บริษัท เอพีแอล โลจิสติกส์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะผู้ เช่าอาคาร
คลังสินค้า 1 หลัง ตามสัญญาฉบับลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2555 มีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 
มกราคม 2556 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 

8. อาคาร N: บริษัท ลินฟอกซ์ เอม็ โลจิสติกส์ จํากดั ในฐานะผู้ เชา่ช่วงท่ีดินบางสว่น และผู้ เช่า
อาคารคลงัสินค้า 1 หลงัและลานจอดรถบรรทุก 1 ลาน ตามสญัญาฉบบัลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 



 

รายละเอียดทรัพย์สิน 

2555 มีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 พฤษภาคม  2556 ถงึ 30 เมษายน 2566 

 

4.2 โครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 

สินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายไป ประกอบด้วย (1) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน รวม 4 โฉนด และ (2) กรรมสิทธ์ิในอาคาร
คลงัสินค้าโครงการ DSG Phase 1 อาคารโรงงานโครงการ DSG Phase 2 รวมทัง้อาคารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
และทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารคลังสินค้า โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

หวัข้อ รายละเอียดทรัพย์สิน 

ผู้ขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ที่ดนิ กรรมสทิธ์ิท่ีดิน รวม 4 โฉนด (โฉนดเลขท่ี1111 เลขท่ี 1113  เลขท่ี 21772 และเลขท่ี 36396) เนือ้
ท่ีรวม 48-0- 26.5 ไร่ ตัง้อยูท่ี่เขตประกอบการเหมราช สระบรีุ ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนอง
แค จงัหวดัสระบรีุ 

สิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าโครงการ DSG Phase 1 จํานวน 1 หลงั อาคารคลงัสินค้า/โรงงาน 
โครงการ DSG Phase 2 จํานวน 1 หลงั รวมถึงอาคารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีขนาดพืน้ท่ีเช่า
อาคารสินค้ารวมประมาณ 55,372.40 ตารางเมตร 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556 อาคารในโครงการ DSG Phase 2 อยู่ในระหว่างก่อสร้าง ซึง่
คาดวา่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จก่อนบริษัทฯ จะจําหนา่ยสินทรัพย์ดงักลา่วให้กองทนุรวม 

ผู้ เ ช่ า แ ล ะ
สัญญาเช่า 

1. บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ เช่าท่ีดินบางส่วน  
และอาคารคลงัสนิค้า โครงการ DSG Phase 1 ตามสญัญาเช่าฉบบัลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2554 มี
กําหนดระยะเวลาเช่า 1 กนัยายน 2555 ถงึ 31 สิงหาคม 2565 

2. สําหรับโครงการ DSG Phase 2 ปัจจบุนัอยู่ในระหว่างการเจรจาและจดัทําสญัญาเช่าระหวา่ง
บริษัท กับ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ่งตามร่างสญัญา
เชา่ อายกุารเชา่มีกําหนดระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตลุาคม 2566 



 

4.3 โครงการ Ducati Phase 2 

สินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายไป ประกอบด้วย (1) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน รวม 2 โฉนด และ (2) กรรมสิทธ์ิในอาคาร
โรงงาน จํานวน 1 หลงั อาคารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของท่ีดิน เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและ
อาคารคลงัสนิค้า โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

หวัข้อ รายละเอียดทรัพย์สิน 

ผู้ขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ที่ดนิ กรรมสิทธ์ิท่ีดิน รวม 2 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 20261 และเลขท่ี 22337) เนือ้ท่ีรวม 17-1-0.7 
ไร่ ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

สิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงาน จํานวน 1 หลงั หลงัรวมถึงอาคารอ่ืน ๆ เก่ียวข้อง โดยมีขนาด
พืน้ท่ีเช่าอาคารคลงัสนิค้ารวมประมาณ 12,835 ตารางเมตร  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556 อาคารในโครงการ Ducati Phase 2 อยู่ในระหว่าง
ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จก่อนบริษัทฯ จะจําหน่ายสินทรัพย์ดงักลา่วให้
กองทนุรวม 

ผู้เช่าและสัญญาเช่า บริษัท ดคูาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะผู้ เช่าอาคารโรงงาน โครงการ Ducati 
Phase 2 ตามสญัญาเช่าฉบบัลงวนัท่ี 15 เมษายน 2556 กําหนดระยะเช่าเวลาประมาณ 
10 ปี เร่ิมวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 

เงื่อนไขการจ่ายค่า
เช่าในระหว่างที่ยัง
ไ ม่ ไ ด้ เ ร่ิ ม ต้ น
ระยะเวลาการเช่า 

ในเวลาท่ีบริษัทฯ ขายทรัพย์สินในโครงการ Ducati Phase 2 ให้แก่กองทนุรวม หากยงัไม่
เร่ิมต้นระยะเวลาการเช่า บริษัทฯ จะชําระค่าเช่าและค่าบริการให้แก่กองทุนรวมสําหรับ
ระยะเวลาตัง้แต่วันท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารให้แก่กองทุนรวมจนถึงวันท่ี 31 
มกราคม 2557 ในอตัราคา่เชา่เดือนละ 2,618,340 บาท 

 

4.4 โครงการ 3M Phase 2 

สินทรัพย์ท่ีดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จะจําหน่ายไป ได้แก่ กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า อาคารต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของอาคารคลงัสนิค้า โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 



 

หวัข้อ รายละเอียดทรัพย์สิน 

ผู้ขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากดั 

สิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้าจํานวน 1 หลัง ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดิน โฉนดเลขที่ 33044 
(บางส่วน) ตัง้อยู่เลขท่ี167 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.20 ตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อําเภอบาง
เสาธง (บางพลี) จงัหวดัสมทุรปราการ รวมถึงอาคารอ่ืน ๆ เก่ียวข้อง โดยมีขนาดพืน้ท่ีเช่า
อาคารคลงัสนิค้ารวม 9,195 ตารางเมตร  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556 อาคารในโครงการ 3M Phase 2 อยู่ในระหว่างก่อสร้าง 
ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จก่อนบริษัทฯ จะจําหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าวให้กองทุน
รวม 

ผู้เช่าและสัญญาเช่า บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะผู้ เช่าตามสญัญาเช่าลงวนัท่ี 2 เมษายน 
2556 กําหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี 1 เดือน 26 วนั เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึงวนัท่ี 
26 ตลุาคม 2561 และหลงัจากนัน้ จะตอ่อายอุตัโนมติัอีก 5 ปี 

 

4.5 โครงการ WHA Mega Logistic Center (พานทอง ชลบรีุ) 

สินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายไปประกอบด้วย (1) กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 5 โฉนด และ (2) กรรมสิทธ์ิในอาคาร
คลงัสินค้าและสํานกังานจํานวน 4 หลงั อาคารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบของ
ท่ีดิน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์
ของท่ีดินและอาคารคลงัสนิค้าและสํานกังานโครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หวัข้อ รายละเอียดทรัพย์สิน 

ผู้ขาย บริษัท ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากดั 

ที่ดนิ กรรมสิทธ์ิในท่ีดินโฉนดเลขท่ี 18140 เลขท่ี 18141 เลขท่ี 21706 เลขท่ี 2368 และเลขท่ี
36035 เนือ้ท่ีรวมประมาณ 39-0-18 ไร่ ตัง้อยู่หมู่ 10 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบรีุ 

สิ่งปลูกสร้าง กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า จํานวน 4 หลงั (A, B, C, D) รวมถึงอาคารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
โดยมีขนาดพืน้ท่ีเชา่รวม 38,193 ตารางเมตร  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556 อาคาร A, B, D อยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าการ



 

หวัข้อ รายละเอียดทรัพย์สิน 

ก่อสร้างจะแล้วเสร็จก่อนดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์จะจําหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวให้
กองทนุรวม 

ผู้เช่าและสัญญาเช่า 1. เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ได้เข้าทําสญัญาเช่าคลงัสินค้า
อาคาร A และ B กบับริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) 
จํากัด โดยเร่ิมต้นสญัญาเช่าวันท่ี 1 กันยายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2558 และเร่ิมต้น
สญัญาเช่าวนัท่ี 1 สงิหาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2558 ตามลําดบั) 

2. เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ได้เข้าทําสัญญาเช่า
คลงัสินค้าอาคาร C กบับริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นระยะเวลา 5 
ปี โดยเร่ิมต้นสญัญาเชา่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2556 

3. เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุายน 2556 ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ ได้เข้าทําสญัญาเช่าคลงัสินค้า
อาคาร D กบับริษัท อสัสโุตะ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากดั เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเร่ิมต้น
สญัญาเช่าวนัท่ี 1 มกราคม 2557 

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร
ป รั บ ป รุ ง
ท า ง เ ข้ า อ อ ก
โครงการ 

บริษัทตกลงจะดําเนินการใดๆ เพ่ือพฒันาทางเข้าออกผ่านทางสาธารณะประโยชน์ซึ่ง
ตัง้อยู่ทางด้านทิศเหนือของโครงการ ให้มีความเหมาะสมท่ีจะใช้สําหรับเป็นทางเข้า-ออก
ของรถบรรทกุขนาดใหญ่ท่ีจะต้องเข้าออกโครงการ หากทางเข้าออกไม่มีความเหมาะสม
ท่ีจะใช้งานดงักลา่ว 

 

4.6 ระบบปรับอากาศโครงการ Healthcare 

สินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายไป ได้แก่ กรรมสิทธ์ิในระบบปรับอากาศ ซึ่งติดตัง้ในอาคารศูนย์กระจายสินค้า
โครงการ Healthcare โดยท่ีดินและอาคารคลงัสินค้าดงักล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทนุรวมมีรายละเอียด
ดงันี ้

หวัข้อ รายละเอียดทรัพย์สิน 

ผู้ขาย บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากดั 

สินทรัพย์ กรรมสิทธ์ิในระบบปรับอากาศสําหรับใช้กบัขนาดพืน้ท่ีรวมประมาณ 7,800 ตารางเมตร 
ท่ีติดตัง้ในอาคารศูนย์กระจายสินค้าโครงการ Healthcare ซึ่งมีโครงการตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 



 

หวัข้อ รายละเอียดทรัพย์สิน 

88/5-6 หมู่ท่ี 11 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

ผู้รับบริการ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะผู้ รับบริการ ตามสญัญาบริการฉบบัลง
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเร่ิมต้นสญัญาบริการวนัท่ี 1 เมษายน 
2556 

 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้รับชําระเงินค่าสินทรัพย์ จํานวน 6 รายการ จากกองทุนรวมในราคาขายต่ําสดุไม่น้อย
กวา่ 4,400,000,000 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ซึง่เป็นราคาท่ีไม่สงูกวา่ราคาประเมินต่ําสดุท่ีได้จากรายงานประเมิน
สินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระเกินร้อยละ 10.00 (ดรูายละเอียดราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระและราคาขาย
ต่ําสดุในข้อ 6) 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้ จัดการ มี
อํานาจดงัตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบัการขายทรัพย์สินให้แก่กองทนุรวม 

(1) เจรจาตอ่รองกบักองทนุฯ กําหนดรูปแบบการขายทรัพย์สิน และกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ในการ
ขายทรัพย์สนิแก่กองทนุฯ และในการทําสญัญากบักองทนุฯ  

(2) พิจารณาปรับเพิ่มราคาขายต่ําสดุข้างต้นได้เพ่ือให้ได้ราคาขายสดุท้ายท่ีจะขายให้แก่กองทนุฯ โดยพิจารณา
จากผลการสํารวจปริมาณความต้องการซือ้หน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบนัในการเพิ่มทุนครัง้ท่ี 3 ของกองทุนฯ 
(book building process) และ สภาพทรัพย์สินท่ีขายในเวลานัน้ๆ รวมทัง้ผลการเจรจาตอ่รองกบักองทนุ 

(3) พิจารณาขายหรือไม่ขายทรัพย์สินบางรายการ หากเห็นวา่เง่ือนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกบักองทนุฯ 
แสดงให้เห็นว่าการขายทรัพย์สินให้แก่กองทนุฯ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และ/หรือผู้ ถือหุ้น หรืออาจ
ก่อภาระผกูพนัให้แก่บริษัทเกินสมควร 

(4) จดัทํา ลงนาม สง่มอบและ/หรือแก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนัในการขายทรัพย์สินให้แก่กองทนุฯ  

(5) เจรจา กําหนดเง่ือนไขและรายละเอียด จดัทํา ลงนาม และสง่มอบ สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ฉบบัใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัเดิมเพ่ือเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับ
ทรัพย์สนิท่ีขายให้แก่กองทนุ 



 

(6) อนุมัติเร่ืองใดๆ ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการดําเนินการต่างๆ รวมทัง้การเข้าทํา
สญัญาหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องใดๆ เพ่ือให้การขายทรัพย์สนิให้แก่กองทนุฯ ดงักลา่วข้างต้นสําเร็จลลุว่ง  

ราคาขายต่ําสดุข้างต้นและอํานาจของกรรมการผู้จดัการหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการข้างต้น 
จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

กองทนุรวมจะชําระค่าสินทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นเงินสดทัง้จํานวนในคราวเดียว ณ วนัท่ี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้โอนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน และ/หรือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และ/หรือกรรมสิทธ์ิอาคาร
คลงัสินค้า โรงงานและสํานกังานท่ีตัง้อยู่บนท่ีดินนัน้ และ/หรือกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ อนัเป็นส่วนควบท่ีดินหรือ
อาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ือง และจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดิน
และอาคารคลงัสนิค้า โรงงานและสํานกังานของสินทรัพย์ดงักลา่วให้แก่กองทนุรวม 

6.  มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจาํหน่ายไป  

ทรัพย์สินท่ีขายให้แก่กองทุนรวม ได้รับการประเมินมูลค่าจากผู้ประเมินอิสระสองราย คือ  บริษัท กรุงเทพประเมิน
ราคา จํากัด และ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ด้วยวิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) 
แบบคิดลดกระแสเงินสด มีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือโครงการ 

ราคาประเมนิ1  
(บาท) 

มูลค่าตํ่าสุดที่จะขาย
ให้แก่กองทุนรวม2 บริษัท ไนท์แฟรงค์ 

ชาร์เตอร์  
(ประเทศไทย) จาํกัด

บริษัท กรุงเทพ
ประเมินราคา จาํกัด 

WHA Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม.19) 1,124,000,0005 1,127,000,0004 ไม่ต่ํากวา่ 

1,142,000,000 

DSG Phase 1 และ Phase 2 1,333,000,0005 1,336,000,0003 
ไม่ต่ํากวา่ 

1,372,000,000 

Ducati Phase 2 504,000,0005 545,000,0003 ไม่ตํ่ากวา่ 519,000,000 

3M Phase 2 174,000,0005 171,000,0004 ไม่ตํ่ากวา่ 176,000,000 

WHA Mega Logistics 
Center (พานทอง ชลบรีุ) 1,114,000,0006 1,182,000,0006 ไม่ต่ํากวา่ 

1,147,000,000 



 

ช่ือโครงการ 

ราคาประเมนิ1  
(บาท) 

มูลค่าตํ่าสุดที่จะขาย
ให้แก่กองทุนรวม2 บริษัท ไนท์แฟรงค์ 

ชาร์เตอร์  
(ประเทศไทย) จาํกัด

บริษัท กรุงเทพ
ประเมินราคา จาํกัด 

ระบบปรับอากาศโครงการ 
Healthcare 50,000,0005 43,000,0004 ไม่ต่ํากวา่ 44,000,000 

รวม 4,299,000,000 4,404,000,000 
ไม่ต่ํากวา่ 

4,400,000,000 

หมายเหตุ: 

1 ราคาประเมินดงักล่าวเป็นมูลค่าทรัพย์สินทีป่ระเมินไดห้ากก่อสร้างแล้วเสร็จ และไม่คิดตน้ทนุค่าก่อสร้างคงเหลือ ซ่ึง
รายงานการประเมินค่าดงักล่าวจดัทําข้ึนล่วงหนา้ก่อนการขายทรัพย์สินใหก้องทนุรวม ทัง้นี ้จะมีการประเมินมูลคา่อีก
ครั้งเมือ่ก่อสร้างแลว้เสร็จ  

2 มูลค่าดงักล่าวเป็นมูลค่าไม่เกินร้อยละ 110   ของราคาประเมินต่ําสดุที่ไดจ้ากรายงานการประเมินมูลค่าของผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ  

3 ราคาประเมินมูลคา่อสงัหาริมทรัพย์ ณ วนัที ่22 เมษายน 2556 

4 ราคาประเมินมูลคา่อสงัหาริมทรัพย์ ณ วนัที ่23 เมษายน 2556 
5 ราคาประเมินมูลคา่อสงัหาริมทรัพย์ ณ วนัที ่25 เมษายน 2556 
6 ราคาประเมินมูลคา่อสงัหาริมทรัพย์ ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2556 



 

สําหรับมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินที่ขายให้กองทุนฯ เน่ืองจากบางโครงการอย่างก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 
(ตามที่ทาํเคร่ืองหมายด้านล่าง) และเป็นที่คาดหมายว่าจะขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ ในไตรมาส 4/2556  
บริษัทจึงได้ประมาณราคามูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่จะขายให้แก่กองทุน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 มี
รายละเอียดดังนี ้

ช่ือโครงการ 
ราคามลูคา่ตามบญัชี 

(ล้านบาท)** 

WHA Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม.19) 

870.25 

DSG Phase 1 และ Phase 2 822.47* 

Ducati Phase 2 298.59* 

3M Phase 2 145.55 

WHA Mega Logistics Center 
(พานทอง ชลบรีุ) 

704.78* 

ระบบปรับอากาศโครงการ 
Healthcare 

31.00 

รวม 2,872.64 
*โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดงันัน้มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ธ.ค. 2556 เป็นประมาณการมลูค่าทาง
บญัชี ซึง่อาจเปลี่ยนแปลง ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการก่อสร้างของแต่ละโครงการ ซึ่งประมาณการดงักล่าว
คํานวณจากมลูคา่ก่อสร้างตามสญัญา และต้นทนุการกู้ ยืมท่ีตัง้เป็นราคาทนุของสินทรัพย์ 

** กําไรจากการขายสินทรัพย์ท่ีจะเกิดขึน้จริงขึน้อยู่กบัราคาขายสินทรัพย์สดุท้าย และมลูค่าตามบญัชีของ
สนิทรัพย์ ณ วนัท่ีทํารายการซือ้ขาย 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

ราคาขายทรัพย์สินให้กองทุนรวมสงูสุดข้างต้น เป็นราคาท่ีไม่สูงกว่าราคาท่ีได้จากรายงานประเมินสินทรัพย์ของผู้
ประเมินราคาอิสระเกินร้อยละ 10.00 โดยใช้ราคาประเมินต่ําสดุมาคํานวณ ผู้ประเมินอิสระใช้วิธีการประเมินตามวิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) แบบคิดลดกระแสเงินสด การคํานวณราคาดังกล่าวเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีใช้กบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ใน
การซือ้ทรัพย์สนิ 



 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากการเข้าทาํรายการ  

8.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถนําเงินจากการขายสนิทรัพย์มาใช้ในการขยายธุรกิจและลงทนุใน
โครงการใหม่ๆ และนําเงินมาชําระหนีข้องบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อนัเป็นลดภาระหนีข้องบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

8.2 บริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากกองทุนรวม ให้เป็นผู้บริหารสินทรัพย์ จะได้รับค่าบริหารจดัการสินทรัพย์จาก
กองทนุรวม เพิ่มมากขึน้ตามจํานวนสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้ 

9. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการขาย 

บริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้จากการขายทรัพย์สินสทุธิหลงัจากหกัภาษีและค่าใช้จ่ายไปใช้ในการชําระหนีเ้งินกู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัทรัพย์สินท่ีขาย หนีท่ี้เก่ียวข้องกับการจองซือ้หน่วยลงทุน และหนีอ่ื้นๆ ตามความเหมาะสม  รวมตลอดจนนําไป
พฒันาและขยายธุรกิจของบริษัทและกลุม่บริษัทในอนาคต โดยมีสดัสว่นดงันี ้

1. นําไปหกัชําระภาษีและคา่ใช้จา่ยประมาณ ร้อยละ 8 – 9 

2. นําไปชําระหนีเ้งินกู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ีขายประมาณ ร้อยละ 45 – 49  

3. นําไปชําระหนีเ้งินกู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัจองซือ้หนว่ยลงทนุประมาณ ร้อยละ 13 

4. ท่ีเหลือประมาณร้อยละ 30 – 32 นําไปใช้พฒันาและขยายธรุกิจ 

10. กรณีที่กิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนมีบุคคลที่เก่ียวโยงกันถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของกจิการนัน้ 

- ไม่มี - 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการเข้าทาํรายการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การขายทรัพย์สินให้แก่กองทนุฯ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทฯ 
จะรับรู้กําไรจากการขายทรัพย์สินทนัที อีกทัง้ยงัสามารถนาเงินทนุท่ีได้รับจากการขายทรัพย์สินไปชําระหนีแ้ละใช้ใน
การพฒันาและขยายธรุกิจได้ในอนาคต การเข้าทํารายการจงึมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 



 

ส่วนที่ 2 รายการจองซือ้หน่วยลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 3 ของกองทุนรวม 
1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเข้าทําการจองซือ้หน่วยลงทนุภายหลงัจากท่ีได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2556 ซึ่งจะจัดขึน้ในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556 และภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้รับการแจ้งสิทธิในการจองซือ้
หน่วยลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ท่ี 3 ของกองทนุรวม ด้วยท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุครัง้ท่ี 1/2556 ของกองทนุรวม ท่ีได้
จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2556 มีมติให้เพิ่มจํานวนเงินลงทุนของกองทุนรวมด้วยการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพิ่มเติมและอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งกองทุนรวมจะต้องดําเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุน
รวม  ดงันัน้ หากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อนมุติัการจองซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทคาดว่ากองทนุรวมจะออก
และเสนอขายหนว่ยลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ท่ี 3 ประมาณไตรมาส 4/2556 
 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ  

ผู้ออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนด์
แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ 

ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  

ความสมัพนัธ์ ณ วนัท่ี 24 มิถนุายน 2556 บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมร้อยละ 15 ของหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของกองทนุรวม และ ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะจองซือ้หน่วยลงทนุเพิ่มเติมของกองทนุรวมในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 3 เพ่ือดํารงสดัสว่นการถือ
หน่วยลงทนุของบริษัทในกองทนุฯ ให้อยู่ในสดัสว่นร้อยละ 15 (ณ วนัท่ี 24 มิถนุายน 2556 บริษัทฯ ถือหน่วยลงทนุใน
กองทุนรวมร้อยละ 15 ของหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนรวม) ทัง้นี ้จํานวนเงินจองซือ้หน่วยลงทุนจะขึน้กบัราคา
เสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งจะกําหนดโดยวิธีการสํารวจปริมาณความต้องการซือ้หน่วย
ลงทนุของนกัลงทนุ (Book building process) และขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ราคาประเมินของสินทรัพย์ท่ี
กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ สภาวะตลาดโดยรวม 
กระแสการตอบรับจากผู้ลงทนุ เป็นต้น 
 
หากคํานวณจํานวนเงินจองซือ้หน่วยลงทนุตามราคาขายทรัพย์สินสงูสดุและราคาขายต่ําสดุท่ีจะขายให้กองทุนรวม
ตามปรากฏในสารสนเทศฉบบันี ้ จํานวนเงินจองซือ้จะมีจํานวนต่ําสดุ 582,000,000 บาท และ สงูสดุ 627,000,000 



 

บาท มีเง่ือนไขการปรับจํานวนเงินจองซือ้หนว่ยลงทนุสงูสดุและต่ําสดุดงักลา่วได้ โดยขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายสดุท้าย
ของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามท่ีระบใุนข้อ 5 
 
การจองซือ้หน่วยลงทุนเพิ่มเติมของกองทนุรวมดงักล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสงูสดุ
ตามประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไป เท่ากบัร้อยละ 8.07 ถึง ร้อยละ 8.69 คํานวณตามเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทน 
โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และเม่ือรวมกบัรายการดงัตอ่ไปนี ้
 
3.1 รายการได้มาซึง่ท่ีดินและทรัพย์สนิในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา ซึง่ท่ีดินและทรัพย์สินท่ีได้มาดงักล่าวมิได้ปรากฏ
ในหนงัสือชีช้วนท่ีบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดในสารสนเทศอีกฉบบั 
 
3.2 ขนาดรายการการดําเนินโครงการในอนาคตท่ีบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดในสารสนเทศอีกฉบบั 
 
จะมีขนาดรวมเท่ากบัร้อยละ 190.53 ถึง ร้อยละ 210.85 คํานวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 จดัเป็นรายการประเภทได้มาซึง่ทรัพย์สินท่ีเกินกว่าร้อยละ 100 
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคมุกิจการหรือประเภทธุรกิจของบริษัท และมิได้มีผลกระทบต่อการถือหุ้นของผู้
ถือหุ้นของบริษัท ตามประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไป และไม่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยง บริษัทฯ มีหน้าท่ีเปิดเผย
รายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที และบริษัทฯ ต้องขออนุมตัิการเข้าทํารายการดงักล่าวจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดย
ต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้
ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการ 
 
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการจองซือ้หน่วยลงทนุ 

เกณฑ์การคาํนวณ สูตร ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ  ไม่สามารถคํานวณได้ 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ  ไม่สามารถคํานวณได้เน่ืองจากเป็นการจองซือ้หนว่ยลงทนุ 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน  มลูคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ/มลูคา่ทาง
บญัชีของสนิทรัพย์รวม * 100 

582,000,000 x 100/7,215,310,044 = 8.07%*

ถงึ 

627,000,000 x 100/7,215,310,044 = 8.69%* 



 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ  ไม่สามารถคํานวณได้เน่ืองจากเป็นการจองซือ้หนว่ยลงทนุโดยไม่มีการออกหุ้น 

*รายการดงักล่าวไม่ได้รวมรายการได้มาซึ่งท่ีดินและทรัพย์สินในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมาและการดําเนินโครงการใน
อนาคต  หากรวมรายการทัง้สองกบัรายการการจองซือ้หน่วยลงทนุแล้ว ขนาดรายการรวมเท่ากบั ร้อยละ 190.53 ถึง 
ร้อยละ 210.85 
 

4. สรุปรายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มาและจาํหน่ายไป 

หน่วยลงทนุของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์  
โดยจํานวนเงินจองซือ้จะมีจํานวนต่ําสดุ 582,000,000 บาท และ สงูสดุ 627,000,000 บาท เพ่ือดํารงสดัสว่นการถือ
หน่วยลงทนุของบริษัทในกองทนุฯ ให้อยู่ในสดัสว่นร้อยละ 15 ทัง้นี ้มีเง่ือนไขการปรับจํานวนหน่วยลงทนุและจํานวน
เงินจองซือ้หน่วยลงทนุสงูสดุและต่ําสดุดงักล่าวได้ โดยขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายสดุท้ายของหน่วยลงทนุของกองทุน
รวมตามท่ีระบใุนข้อ 5 
 
ทรัพย์สนิท่ีได้มาช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมานบัจากวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556 มีรายละเอียดปรากฏสารสนเทศฉบบัเก่ียวกบั
การได้มาซึง่ทรัพย์สินท่ีเปิดเผยพร้อมกบัสารสนเทศฉบบันี ้
 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
 
บริษัทฯ จะจองซือ้หน่วยลงทุนในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 3 ตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเดิม เพ่ือดํารงสดัส่วนการถือ
หน่วยลงทนุของบริษัทในกองทุนรวมให้อยู่ในสดัส่วนร้อยละ 15  จํานวนเงินจองซือ้หน่วยลงทนุจะขึน้กบัราคาเสนอ
ขายสดุท้ายของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ซึง่จะกําหนดโดยวิธีการสํารวจปริมาณความต้องการซือ้หน่วยลงทนุของ
นกัลงทนุสถาบนั (book building process) และขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติม  ราคาประเมินของสินทรัพย์
ท่ีกองทนุรวมจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ  สภาวะตลาดโดยรวม  
กระแสการตอบรับจากผู้ลงทนุ เป็นต้น 
 
หากคํานวณจํานวนเงินจองซือ้หน่วยลงทนุตามราคาขายทรัพย์สินสงูสดุและราคาขายต่ําสดุท่ีจะขายให้กองทุนรวม
ตามปรากฏในสารสนเทศฉบบันี ้จํานวนเงินจองซือ้จะมีจํานวนตํ่าสดุ 582,000,000 บาท และ สงูสดุ 627,000,000 
บาท  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีมตเิสนอให้กรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการ มี
อํานาจดงันี ้
 



 

(1) พิจารณาปรับจํานวนเงินจองซือ้หน่วยลงทุนสูงสุดและต่ําสุดดังกล่าวได้ โดยขึน้อยู่กับราคาเสนอขาย
สดุท้ายของหน่วยลงทนุของกองทนุฯ เพ่ือดํารงสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของบริษัทในกองทนุฯ ให้อยู่ในสดัสว่นร้อย
ละ 15 

(2) อนุมัติเร่ืองใดๆ ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการดําเนินการต่างๆ รวมทัง้การเข้าทํา
สญัญาหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องใดๆ เพ่ือให้การจองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ดงักลา่วข้างต้นสําเร็จลลุว่ง  

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจาํหน่ายไป 
 
บริษัทฯ จะจองซือ้หน่วยลงทนุในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 3 คิดเป็นจํานวนเงินจองซือ้ต่ําสดุ 582,000,000 บาท และ สงูสดุ 
627,000,000 บาท ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้กรรมการผู้จดัการ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
กรรมการผู้จดัการ มีอํานาจปรับจํานวนเงินจองซือ้หน่วยลงทุนสงูสดุและตํ่าสดุดงักล่าวได้ โดยขึน้อยู่กบัราคาเสนอ
ขายสดุท้ายของหน่วยลงทนุของกองทนุฯ เพ่ือดํารงสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของบริษัทในกองทนุฯ ให้อยู่ในสดัส่วน
ร้อยละ 15  บริษัทฯ จะชําระค่าหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นเงินสดทัง้จํานวนในช่วงเวลาการจองซือ้ ซึง่บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการลงทนุของกองทนุรวมจะกําหนดขึน้ตอ่ไป 
 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

จํานวนเงินจองซือ้หน่วยลงทนุจะเป็นจํานวนท่ีเป็นการดํารงสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุของบริษัทฯ ในกองทนุรวมใน
อตัราร้อยละ 15 ซึง่จํานวนเงินจองซือ้หนว่ยลงทนุจะขึน้กบัราคาเสนอขายสดุท้ายของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ซึง่
จะกําหนดโดยวิธีการสํารวจปริมาณความต้องการซือ้หน่วยลงทนุของนกัลงทนุสถาบนั (book building process) 
และขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น ราคาซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม  ราคาประเมินของสินทรัพย์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นีต้าม
รายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ สภาวะตลาดโดยรวม กระแสการตอบรับจากผู้ลงทนุ เป็นต้น 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากการเข้าทาํรายการ  

8.1 เป็นการรักษาสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและเพ่ิมโอกาสให้บริษัทฯ ในการได้รับผลตอบแทนท่ี
ดีจากการลงทนุ ซึง่ท่ีผ่านมากองทนุรวมมีผลการดําเนินการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และมีการจ่ายปันผลแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 
 
8.2 การจองซือ้หน่วยลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวมอาจช่วยสนับสนุนให้กองทุนรวมสามารถระดมเงินทุน
สําหรับการซือ้สนิทรัพย์เพิ่มเติมได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ซึง่จะช่วยให้กองทนุรวมมีแหลง่เงินในการซือ้สินทรัพย์  และ
ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ในรูปเงินปันผลจากการเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนและในรูปรายได้ค่าบริหารจดัการจาก
การเป็นผู้บริหารสนิทรัพย์ให้แก่กองทนุรวม 



 

 
9. แหล่งเงนิที่ใช้ในการซือ้ 

 
เงินทนุในการจองซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวจะประกอบไปด้วยเงินทนุของบริษัท เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และเงินท่ี
ได้จากการออกหุ้นกู้  (ถ้ามี) 
 

10. กรณีที่กิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนมีบุคคลที่เก่ียวโยงกันถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของกจิการนัน้ 

- ไม่มี - 
 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการเข้าทาํรายการ 

การจองซือ้หน่วยลงทุนเพ่ือรักษาสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม การเข้าทํารายการจึงมีความเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 



 

 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

ลายมือช่ือ ………………………………………………... กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

 (นายสมยศ อนนัตประยรู)  

   

ลายมือช่ือ ………………………………………………... กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

 (นางจรีพร อนนัตประยรู)  

   

ลายมือช่ือ ………………………………………………... กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

 (นายสมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั)  

 

 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการขายทรัพย์สนิและการจองซือ้หนว่ยลงทนุ 

(โปรดดเูอกสารอีกฉบบัหนึง่) 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ทรัพย์สินที่ได้มาช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมานับจากวนัที่ 17 กรกฎาคม 2556  

(วนัที่ 16 มกราคม 2556 ถงึ 17 กรกฎาคม 2556) 

1. โครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ที่ตัง้ ชื่อโครงการ ประเภททรัพย์สนิ ขนาด 

คลองสง่นํา้ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ยงัไมกํ่าหนด ท่ีดิน ไมม่ีอาคาร 72-0-23 ไร่ 

คลองสง่นํา้ชลหารพิจิตร ก.ม. 5 ดบับลวิเอชเอ เมกกะโลจิ

สติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร 

ก.ม. 5 

อาคาร 1 หลงั 

คลองสง่นํา้ชลหารพิจิตร ก.ม. 6 ยงัไมกํ่าหนด ท่ีดิน ไมม่ีอาคาร 66-2-85 ไร่ 

บางนา-ตราด ก.ม. 19 ดบับลวิเอชเอ อินทนนท์ เฟส 

2  

อาคาร 1 หลงั 

ลาดกระบงั ดบับลวิเอชเอ เมกกะโลจิ

สติกส์ เซ็นเตอร์ ลาดกระบงั 

อาคารบางสว่น 1 หลงั 

รวมมลูคา่ทรัพย์สนิในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน  1,459,312,326 บาท 

2. โครงการในภาคภมูิภาค 

ที่ตัง้ ชื่อโครงการ ประเภททรัพย์สนิ ขนาด 

เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ 

จงัหวดัสระบรีุ 

ดบับลวิเอชเอ ฮิตาชิ เขต

ประกอบการอตุสาหกรรมเหม

ราชสระบรีุ 

อาคาร 1 หลงั 

เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ 

จงัหวดัสระบรีุ 

ดบับลวิเอชเอ ฮิตาชิ เขต

ประกอบการอตุสาหกรรมเหม

ราชสระบรุ 

อาคาร (สว่นขยาย) 1 หลงั 

เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ ดบับลวิเอชเอ ศนูย์กระจาย อาคาร 1 หลงั 



จงัหวดัสระบรีุ สนิค้า ดีเอสจีที เฟส 2 

แหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ ยงัไมกํ่าหนด ท่ีดิน ไมม่ีอาคาร 49-03-59 ไร่ 

พานทอง จงัหวดัชลบรีุ ยงัไมไ่ด้กําหนด ท่ีดิน ไมม่ีอาคาร 119-02-36 ไร่ 

พานทอง จงัหวดัชลบรีุ ดบับลวิเอชเอ เมกกะโลจิ

สติกส์ เซ็นเตอร์ พานทอง 

ชลบรีุ 

ท่ีดิน และอาคาร 4-0-18 ไร่ 

อาคาร 1 หลงั 

อมตะซติี ้จงัหวดัระยอง ดบับลวิเอชเอ ดคูาต ิ ท่ีดิน และอาคาร 17-01-00 ไร่ 

อาคาร 1 หลงั 

อําเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น ยงัไมกํ่าหนด ท่ีดิน ไมม่ีอาคาร 35-03-57.8 ไร่ 

อําเภอพนุพิน จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ยงัไมกํ่าหนด ท่ีดิน ไมม่ีอาคาร 159-02-50.5 ไร่ 

อําเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู ยงัไมกํ่าหนด ท่ีดิน ไมม่ีอาคาร 60-1-87.3 ไร่ 

รวมมลูคา่ทรัพย์สนิในภมูิภาคจํานวน  2,055,739,701 บาท 

รวมมลูคา่ทรัพย์สนิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้น ทัง้หมด 3,515,052,027 บาท 



 
โครงการในอนาคต
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พืน้ที่เช่า

(ตารางเมตร) ตํา่สดุ - สงูสดุ

1 WHA Logistics Center, Ladkrabang Phase II Built-to-Suit อาคารคลงัสนิค้า  เขตลาดกระบงั  กรุงเทพฯ                    17,000 292.1 - 326.0

2 WHA Mega Logistics Center Ladkrabang Warehouse Farm อาคารคลงัสนิค้า  เขตลาดกระบงั  กรุงเทพฯ                    66,000 1,256.1 - 1,388.0

3 WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.6 Warehouse Farm อาคารคลงัสนิค้า  ถ.ชลหารพิจิตร กม.6 อําเภอบางพลี สมทุรปราการ                    65,000 1,017.1 - 1,172.6

4 WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.4 Warehouse Farm อาคารคลงัสนิค้า  ถ.ชลหารพจิิตร กม.4 อําเภอบางพลี สมทุรปราการ                    70,000 1,391.2 - 1,531.2

5 WHA-Surathani Warehouse Farm อาคารคลงัสนิค้า  อําเภอพนุพิน สรุาษฎร์ธานี                    50,000 710.0 - 810.0

6 WHA Logistics Kabinburi DC. Built-to-Suit อาคารคลงัสนิค้า  อําเภอกบนิทร์บรุี  ปราจีนบรุี                    16,500 237.5 - 270.3

7 WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.5 Warehouse Farm อาคารคลงัสนิค้า  ถ.ชลหารพิจิตร กม.5 อําเภอบางพลี สมทุรปราการ                    40,500 786.6 - 867.5

8 WHA Mega Logistics Center Leamchabang Warehouse Farm อาคารคลงัสนิค้า  อําเภอศรีราชา  ชลบรุี                    49,000 790.8 - 888.8

9 WHA - Khonkaen Warehouse Farm อาคารคลงัสนิค้า  อําเภอเมือง  ขอนแก่น                    35,000 589.2 - 659.2

10 WHA Mega - Panthong 120 Rai Warehouse Farm อาคารคลงัสนิค้า  อําเภอพานทอง  ชลบรุี                  119,000 2,045.9 - 2,283.9

11 Bangna 176 Rai Warehouse Farm อาคารคลงัสนิค้า  ถ.บางนา-ตราด อําเภอบางพลี  สมทุรปราการ                  170,000 2,680.0 - 3,020.0

และสทิธิการเช่า

รวมทัง้หมด 11 โครงการ               698,000 11,796.5 - 13,217.6

หกั มลูคา่ทีด่นิรอการพฒันาของบรษิทัของโครงการ 1 - 10 (1,922.9)  (1,922.9)  

ตํา่สดุ - สงูสดุ ตํา่สดุ - สงูสดุ

รวมมูลค่าการได้มาซึ่งสินทรพัยจ์าก 11 โครงการ 9,873.6 - 11,294.7 136.84% - 156.54%

บวก  สนิทรพัยท์ีบ่รษิทัไดม้า 6 เดอืนยอ้นหลงัก่อนทาํรายการ 3,515.1 - 3,515.1 45.62% - 45.62%

บวก  การไดม้าซึง่การลงทุนใน WHAPF 582.0 - 627.0 8.07% - 8.69%

รวมมูลค่าการได้มาซึ่งสินทรพัยจ์าก 11 โครงการ และการลงทุนใน WHAPF และสินทรพัยท์ี่ได้มา 6 เดือนย้อนหลงัก่อนทาํรายการ 13,970.7 - 15,436.8 190.53% - 210.85%

รวมมูลค่ารายการ (ลบ.) สดัส่วนต่อสินทรพัย์

ลาํดบั ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สินทรัพย์ที่ได้มา ที่ตัง้โครงการ
รวมมูลค่าโครงการ (ลบ.) 
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สารสนเทศรายการได้มาและจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

ตามบัญช ี1 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 

              

ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 

2556 ได้มีมติอนมุตัิดงันี ้

(ก) ให้บริษัทฯ ขายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อันได้แก่ บริษัท ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด 

(“ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์”) และบริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากดั (“แวร์เฮาส์ เอเชีย”) (บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทย่อยทัง้

สองในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยแล้วทัง้หมด) รวมจํานวน 6 รายการ ให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์

และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทนุรวม”) (“การขายสินทรัพย์ให้กองทนุรวม”) ใน

ราคาขายไมต่ํ่ากวา่ 4,400,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดในสารสนเทศอีกฉบบัซึง่เปิดเผยพร้อมกบัสารสนเทศฉบบันี ้

(ข) ให้บริษัทฯ จองซือ้หนว่ยลงทนุจากกองทนุฯ โดยมีจํานวนเงินจองซือ้ตํ่าสดุ 582,000,000 บาท และ สงูสดุ 

627,000,000 บาท ในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 3 ของกองทนุรวม (“การจองซือ้หนว่ยลงทนุ”) โดยมีรายละเอียดในสารสนเทศอีกฉบบั

ซึง่เปิดเผยพร้อมกบัสารสนเทศฉบบันี ้ 

(ค) ให้บริษัทหรือบริษัทย่อยดําเนินโครงการในอนาคต จํานวน 11 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทัง้หมด

โดยประมาณ 9,873,635,397.18 บาท ถึง 11,294,741,867.18 บาท (“การดําเนินโครงการในอนาคต”) โดยมีเง่ือนไขการปรับ

มลูคา่โครงการในอนาคตได้ตามรายละเอียดในข้อ 5 ของสารสนเทศฉบบันี ้

การขายสินทรัพย์ให้กองทนุรวมตามข้อ (ก) ข้างต้นถือเป็นการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ การจองซือ้หน่วยลงทนุ

ตามข้อ (ข) ข้างต้น และ การดําเนินโครงการในอนาคตตามข้อ (ค) ข้างต้น เป็นการได้มาซึ่งตามทรัพย์สิน ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือ

จําหน่ายไป”) โดยขนาดรายการจําหน่ายไปสงูสุดเท่ากับร้อยละ 60.98 (ขนาดรายการอาจปรับเพ่ิมได้ ดูรายละเอียดใน

สารสนเทศอีกฉบบัซึง่เปิดเผยพร้อมกบัสารสนเทศฉบบันี)้ และ รายการได้มาสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 144.91 ถึง ร้อยละ 165.23 

(ยงัไมร่วมทรัพย์สนิท่ีได้มาในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา) คํานวณตามเกณฑ์มลูคา่สิง่ตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556  



ดงันัน้ บริษัทฯ จึงประสงค์ท่ีจะเปิดเผยรายละเอียดท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินโครงการในอนาคตตามข้อ (ค) ตาม

ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจําหนา่ยไปในสารสนเทศฉบบันี ้

สว่นธุรกรรมการขายสินทรัพย์ให้กองทุนรวมตามข้อ (ก) และ การจองซือ้หน่วยลงทนุตามข้อ (ข) ข้างต้น บริษัทได้

เปิดเผยรายละเอียดท่ีสําคัญตามประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจําหน่ายไปในสารสนเทศอีกฉบับซึ่งเปิดเผยพร้อมกับ

สารสนเทศฉบบันี ้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ 

บริษัทฯ จะดําเนินโครงการในอนาคตหลงัจากท่ีได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 ซึ่งจะจดั

ขึน้ในวนัท่ี 27 สงิหาคม 2556 และในกรณีท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตักิารดําเนินโครงการในอนาคต บริษัทฯ จะ

เร่ิมดําเนินโครงการทนัทีและคาดวา่จะใช้เวลาประมาณ 2 ปีในการดําเนินการ 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

สําหรับโครงการก่อสร้างอาคารบนท่ีดินท่ีได้มาแล้ว เน่ืองจากการก่อสร้างอาคารจะต้องดําเนินการจัดหา

ผู้ รับเหมาก่อสร้างอาคารตามระเบียบและขัน้ตอนของบริษัท จึงยงัไม่กําหนดช่ือผู้ รับเหมาก่อสร้างอาคารได้  สําหรับ

การดําเนินโครงการท่ีจะต้องจดัหาท่ีดินและก่อสร้างอาคารนัน้ เน่ืองจากบริษัทจะต้องจดัหาท่ีดินและเจรากบัเจ้าของ

ท่ีดิน จึงยงัไมอ่าจกําหนดช่ือเจ้าของท่ีดินได้ การทํารายการว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างอาคารและจดัหาท่ีดินนัน้ไม่เป็น

รายการเก่ียวโยงกนั 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ดําเนินโครงการในอนาคตจํานวน 11 โครงการ โดยบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ดําเนินการ 

การดําเนินโครงการในอนาคตดงักลา่ว ถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไป โดย

มีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 136.84 ถึงร้อยละ 156.54 คํานวณตามเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณ

จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และเมื่อรวมกบัรายการดงัตอ่ไปนี ้

3.1 รายการได้มาซึง่ท่ีดนิและทรัพย์สนิในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา ซึง่ท่ีดินและทรัพย์สนิท่ีได้มาดงักลา่วมิได้ปรากฏ

ในหนงัสอืชีช้วน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

3.2 การจองซือ้หนว่ยลงทนุเพ่ิมเติมของกองทนุรวมท่ีบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดในสารสนเทศอีกฉบบั 

 

จะมีขนาดรวมเทา่กบัร้อยละ 190.53 ถึง ร้อยละ 210.85 คํานวณตามเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบ

การเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 จดัเป็นรายการประเภทได้มาซึง่ทรัพย์สนิท่ีเกินกว่าร้อยละ 100 

โดยไมม่ีการเปลีย่นแปลงอํานาจควบคมุกิจการหรือประเภทธุรกิจของบริษัท และมิได้มีผลกระทบต่อการถือหุ้นของผู้



ถือหุ้นของบริษัท ตามประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไป และไม่เข้าข่ายรายการเก่ียวโยง บริษัทฯ มีหน้าท่ีเปิดเผย

รายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที และบริษัทฯ ต้องขออนมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่วจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดย

ต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้

ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการ 

 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการการดําเนินโครงการในอนาคต 

เกณฑ์การคาํนวณ สูตร ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมตีวัตนสทุธิ  ไมส่ามารถนํามาใช้คาํนวณได้เน่ืองจากลกัษณะของรายการเป็นการดําเนิน

โครงการในอนาคต 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ  ไมส่ามารถนํามาใช้คาํนวณได้เน่ืองจากลกัษณะของรายการเป็นการดําเนิน

โครงการในอนาคต 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน  มลูคา่โครงการในอนาคต/มลูคา่ทาง

บญัชีของสนิทรัพย์รวม * 100 

9,873,635,397.18 x 

100/7,215,310,044 = 136.84 %* ถงึ 

11,294,741,867.18 x 

100/7,215,310,044 = 156.54%* 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ  ไมส่ามารถนํามาใช้คาํนวณได้เน่ืองจากลกัษณะของรายการเป็นการดําเนิน

โครงการในอนาคตและไมม่กีารออกหุ้น 

*รายการดงักลา่วไม่ได้รวมรายการได้มาซึ่งท่ีดินและทรัพย์สินในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมาและการจองซือ้หน่วยลงทุน 

หากรวมรายการทัง้สองกบัรายการการดําเนินโครงการในอนาคตแล้ว ขนาดรายการรวมเท่ากบั ร้อยละ 190.53 ถึง 

ร้อยละ 210.85 

 

4. สรุปรายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มาและจาํหน่ายไป 

ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 



การดํา เ นินโครงการในอนาคต อันเป็นการดํา เ นินการทําให้ได้มาซึ่ งท รัพย์สิน  มีมูลค่ารวมประมาณ 

9,873,635,397.18 บาท ถึง 11,294,741,867.18 บาท ซึ่งเป็นรายการได้ท่ีจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นี ้คณะกรรมการมีมติเสนอให้กรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการมีอํานาจดงันี ้

5.1 พิจารณาปรับเพ่ิมมลูค่าโครงการในอนาคตได้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ และลกัษณะ

อาคารท่ีลกูค้ากําหนด ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนค่าเช่า (rental yield) เฉลี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 และ อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทนุ (internal rate of return) เฉลีย่จะต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 9 

5.2 พิจารณาดําเนินหรือไม่ดําเนินโครงการในอนาคตใดท่ีหากพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินโครงอนาคต

ดงักลา่ว ไมก่่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และ/หรือผู้ ถือหุ้น หรืออาจก่อภาระผกูพนัให้แก่บริษัทเกินสมควร 

5.3 อนมุตัิเร่ืองใดๆ ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ี การจดัหาท่ีดิน การว่าจ้างผู้ รับเหมาเพ่ือก่อสร้าง

อาคาร การกําหนดรูปแบบการดําเนินโครงการในอนาคต หรือการดําเนินการต่างๆ รวมทัง้การเจรจา การกําหนด

รายละเอียดและเง่ือนไขตา่งๆ ในการเข้าทําสญัญาหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องใดๆ เพ่ือให้การดําเนินการดําเนินโครงการ

ในอนาคตสาํเร็จลลุว่ง 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจาํหน่ายไป  

ทรัพย์สนิท่ีได้มาเน่ืองจากโครงการในอนาคตมีมลูคา่รวมประมาณ 9,873,635,397.18 บาท ถึง 11,294,741,867.18 

บาท ซึง่เป็นรายการได้ท่ีจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และมีเง่ือนไขการปรับมลูค่าโครงการในอนาคตได้

ตามรายละเอียดในข้อ 5 

การชําระราคาคา่ก่อสร้างอาคารจะแบง่ชําระตามงวดงานท่ีสง่มอบ และ การชําระราคาค่าท่ีดินอาจแบ่งชําระเป็นงวด

หรือครัง้เดียวจํานวนเดียวขึน้อยูก่บัการเจรจากบัเจ้าของท่ีดิน 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

มลูค่าโครงการในอนาคตมีฐานการคํานวณมาจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยใช้ข้อมูลในอดีต 

ต้นทนุค่าก่อสร้าง ณ ปัจจุบนั อตัราผลตอบแทนค่าเช่า (rental yield) และ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการ

ลงทนุ (internal rate of return) 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการเข้าทาํรายการ  

บริษัทฯ จะนําอาคารคลงัสนิค้า หรือศนูย์กระจายสนิค้า หรือโรงงาน ท่ีสร้างขึน้ เพ่ือปลอ่ยให้เช่าหรือขาย ซึ่งจะสร้าง

รายได้และความเติบโตให้แก่บริษัทฯ  

9. แหล่งเงนิที่ใช้ในการซือ้ 

 



เงินทุนในการดําเนินโครงการในอนาคตจะประกอบไปด้วยเงินทุนของบริษัท รายได้ กระแสเงินสด เงินกู้ ยืมจาก

สถาบนัการเงิน และเงินท่ีได้จากการออกหุ้นกู้  (ถ้ามี) 

 

10. กรณีที่กิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมดของกิจการนัน้ 

- ไมม่ี - 

 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทาํรายการ 

การดําเนินการดําเนินโครงการในอนาคตเป็นการขยายกิจการของบริษัทและสร้างความเจริญเติบโตและรายได้ให้แก่

บริษัท  การดําเนินโครงการในอนาคตจึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่ แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นไมแ่ตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 



 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

ลายมือช่ือ ………………………………………………... กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

 (นายสมยศ อนนัตประยรู)  

   

ลายมือช่ือ ………………………………………………... กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

 (นางจรีพร อนนัตประยรู)  

   

ลายมือช่ือ ………………………………………………... กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

 (นายสมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั)  

 

 



เอกสารแนบ 1 

ทรัพย์สินที่ได้มาช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมานับจากวนัที่ 17 กรกฎาคม 2556 (วนัที่ 16 มกราคม 2556 ถงึ 17 กรกฎาคม 

2556) 

1. โครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ที่ตัง้ ชื่อโครงการ ประเภททรัพย์สนิ ขนาด 

คลองสง่นํา้ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ยงัไมกํ่าหนด ท่ีดิน ไมม่ีอาคาร 72-0-23 ไร่ 

คลองสง่นํา้ชลหารพิจิตร ก.ม. 5 ดบับลวิเอชเอ เมกกะโลจิ

สติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร 

ก.ม. 5 

อาคาร 1 หลงั 

คลองสง่นํา้ชลหารพิจิตร ก.ม. 6 ยงัไมกํ่าหนด ท่ีดิน ไมม่ีอาคาร 66-2-85 ไร่ 

บางนา-ตราด ก.ม. 19 ดบับลวิเอชเอ อินทนนท์ เฟส 

2 

อาคาร 1 หลงั 

ลาดกระบงั ดบับลวิเอชเอ เมกกะโลจิ

สติกส์ เซ็นเตอร์ ลาดกระบงั

อาคารบางสว่น 1 หลงั 

รวมมลูคา่ทรัพย์สนิในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน  1,459,312,326 บาท 

2. โครงการในภาคภมูิภาค

ที่ตัง้ ชื่อโครงการ ประเภททรัพย์สนิ ขนาด 

เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ 

จงัหวดัสระบรีุ 

ดบับลวิเอชเอ ฮิตาชิ เขต

ประกอบการอตุสาหกรรมเหม

ราชสระบรีุ 

อาคาร 1 หลงั 

เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ 

จงัหวดัสระบรีุ 

ดบับลวิเอชเอ ฮิตาชิ เขต

ประกอบการอตุสาหกรรมเหม

ราชสระบรุ 

อาคาร (สว่นขยาย) 1 หลงั 

เขตประกอบการอตุสาหกรรมเหมราชสระบรีุ ดบับลวิเอชเอ ศนูย์กระจาย อาคาร 1 หลงั 



จงัหวดัสระบรีุ สนิค้า ดีเอสจีที เฟส 2 

แหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ ยงัไมกํ่าหนด ท่ีดิน ไมม่ีอาคาร 49-03-59 ไร่ 

พานทอง จงัหวดัชลบรีุ ยงัไมไ่ด้กําหนด ท่ีดิน ไมม่ีอาคาร 119-02-36 ไร่ 

พานทอง จงัหวดัชลบรีุ ดบับลวิเอชเอ เมกกะโลจิ

สติกส์ เซ็นเตอร์ พานทอง 

ชลบรีุ 

ท่ีดิน และอาคาร 4-0-18 ไร่ 

อาคาร 1 หลงั 

อมตะซติี ้จงัหวดัระยอง ดบับลวิเอชเอ ดคูาต ิ ท่ีดิน และอาคาร 17-01-00 ไร่ 

อาคาร 1 หลงั 

อําเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น ยงัไมกํ่าหนด ท่ีดิน ไมม่ีอาคาร 35-03-57.8 ไร่ 

อําเภอพนุพิน จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ยงัไมกํ่าหนด ท่ีดิน ไมม่ีอาคาร 159-02-50.5 ไร่ 

อําเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู ยงัไมกํ่าหนด ท่ีดิน ไมม่ีอาคาร 60-1-87.3 ไร่ 

รวมมลูคา่ทรัพย์สนิในภมูิภาคจํานวน  2,055,739,701 บาท 

รวมมลูคา่ทรัพย์สนิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้น ทัง้หมด 3,515,052,027 บาท 



เอกสารแนบ 2
โครงการในอนาคต

พื�นที�เช่า

(ตารางเมตร) ตํ�าสุด - สูงสุด

1 WHA Logistics Center, Ladkrabang Phase II Built-to-Suit อาคารคลังสินค้า  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ                    17,000 292.1 - 326.0

2 WHA Mega Logistics Center Ladkrabang Warehouse Farm อาคารคลังสินค้า  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ                    66,000 1,256.1 - 1,388.0

3 WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.6 Warehouse Farm อาคารคลังสินค้า  ถ.ชลหารพิจิตร กม.6 อําเภอบางพลี สมุทรปราการ                    65,000 1,017.1 - 1,172.6

4 WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.4 Warehouse Farm อาคารคลังสินค้า  ถ.ชลหารพิจิตร กม.4 อําเภอบางพลี สมุทรปราการ                    70,000 1,391.2 - 1,531.2

5 WHA-Surathani Warehouse Farm อาคารคลังสินค้า  อําเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี                    50,000 710.0 - 810.0

6 WHA Logistics Kabinburi DC. Built-to-Suit อาคารคลังสินค้า  อําเภอกบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี                    16,500 237.5 - 270.3

7 WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit Km.5 Warehouse Farm อาคารคลังสินค้า  ถ.ชลหารพิจิตร กม.5 อําเภอบางพลี สมุทรปราการ                    40,500 786.6 - 867.5

8 WHA Mega Logistics Center Leamchabang Warehouse Farm อาคารคลังสินค้า  อําเภอศรีราชา  ชลบุรี                    49,000 790.8 - 888.8

9 WHA - Khonkaen Warehouse Farm อาคารคลังสินค้า  อําเภอเมือง  ขอนแก่น                    35,000 589.2 - 659.2

10 WHA Mega - Panthong 120 Rai Warehouse Farm อาคารคลังสินค้า  อําเภอพานทอง  ชลบุรี                  119,000 2,045.9 - 2,283.9

11 Bangna 176 Rai Warehouse Farm อาคารคลังสินค้า  ถ.บางนา-ตราด อําเภอบางพลี  สมุทรปราการ                  170,000 2,680.0 - 3,020.0

และสิทธิการเช่า

รวมทั�งหมด 11 โครงการ               698,000 11,796.5 - 13,217.6

หัก มูลค่าที�ดินรอการพัฒนาของบริษัทของโครงการ 1 - 10 (1,922.9)  (1,922.9)  

ตํ�าสุด - สูงสุด ตํ�าสุด - สูงสุด

รวมมูลค่าการได้มาซึ�งสินทรัพย์จาก 11 โครงการ 9,873.6 - 11,294.7 136.84% - 156.54%

บวก  สินทรัพย์ที�บริษัทได้มา 6 เดือนย้อนหลังก่อนทํารายการ 3,515.1 - 3,515.1 45.62% - 45.62%

บวก  การได้มาซึ�งการลงทุนใน WHAPF 582.0 - 627.0 8.07% - 8.69%

รวมมูลค่าการได้มาซึ�งสินทรัพย์จาก 11 โครงการ และการลงทุนใน WHAPF และสินทรัพย์ที�ได้มา 6 เดือนย้อนหลังก่อนทํารายการ 13,970.7 - 15,436.8 190.53% - 210.85%

รวมมูลค่าโครงการ (ลบ.) 

รวมมูลค่ารายการ (ลบ.) สัดส่วนต่อสินทรัพย์

ลําดับ ชื�อโครงการ ประเภทโครงการ สินทรัพย์ที�ได้มา ที�ตั�งโครงการ
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รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินโครงการในอนาคต

(โปรดดเูอกสารอีกฉบบัหนึง่) 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

ตามบัญช ี2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ 

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบยีนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 

(ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 

ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 และ สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7 สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาและจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของ

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ท่ีได้เผยแพร่ผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 

18 กรกฎาคม 2556 (แก้ไขเพ่ิมเติม) 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น

ข้าพเจ้า นายสมยศ อนนัตประยรู นางจรีพร อนนัตประยรู นายสมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั ในฐานะกรรมการผู้มี

อํานาจของบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในสารสนเทศฉบบันีด้้วยความระมดัระวงั ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูในสารสนเทศ

ฉบบันีถ้กูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้บคุคลอ่ืนสาํคญัผิด และไมข่าดข้อมลูท่ีควรแจ้งในสาระสาํคญั 

3. รายการความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญอิสระในการทาํรายการได้มาและจาํหน่ายไป

3.1 ทรัพย์สนิท่ีขายให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม แฟคทอร่ี

แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทนุฯ”) ได้รับการประเมินมลูคา่จากผู้ประเมินอิสระสองราย คือ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั และ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากดั (ซึง่เป็นผู้ประเมินท่ีมีช่ือได้รับอนญุาตจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และหลกัทรัพย์) การประเมินดงักลา่วเพ่ือวตัถปุระสงค์สาธารณะ  สรุปการประเมินของผู้

ประเมินทัง้สองรายปรากฏตามเอกสารแนบสารสนเทศฉบบันี ้ 

จากข้อมลูในการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2556 ผู้ประเมินอิสระทัง้สองไมไ่ด้

ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทยอ่ยของบริษัท  

3.2 หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ท่ีบริษัทฯ จะจองซือ้นัน้ ไมม่ีรายการความเห็นของผู้ เช่ียวชาญอิสระ 

เน่ืองจากจํานวนเงินจองซือ้หนว่ยลงทนุจะขึน้กบัราคาเสนอขายสดุท้ายของหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ ซึง่จะกําหนดโดย

วิธีการสาํรวจปริมาณความต้องการซือ้หนว่ยลงทนุของนกัลงทนุสถาบนั (book building process) และขึน้อยูก่บัปัจจยั

หลายประการ เช่น ราคาซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาการออกและเสนอขายหนว่ย

ลงทนุเพ่ิมเติม ราคาประเมินของสนิทรัพย์ท่ีกองทนุรวมจะลงทนุเพ่ิมเติมในครัง้นีต้ามรายงานการประเมินราคาของผู้

ประเมินราคาอิสระ สภาวะตลาดโดยรวม กระแสการตอบรับจากผู้ลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจะจองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุฯ 

เพ่ือดํารงสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบริษัทในกองทนุฯ ให้อยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 15 
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3.3 การได้มาซึง่ทรัพย์สนิอนัเป็นการดําเนินโครงการในอนาคต โดยบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยเป็น

ผู้ดําเนินการนัน้ ไมม่ีรายการความเห็นของผู้เช่ียวชาญอิสระ เน่ืองจากบริษัทพิจารณามลูคา่ด้วยตนเอง อยา่งไรก็ดี บริษัท

ขอเรียนเพ่ิมเตมิวา่ การดําเนินโครงการในอนาคต รวมมลูคา่โครงการทัง้หมดโดยประมาณ 9,743,635,397.18 บาท ถึง 

11,294,741,867.18 บาท นัน้ เป็นมลูคา่ท่ีเหมาะสม 

4. หนีส้นิ

4.1 ยอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจาํหน่ายแล้วของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 

ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 อนมุตัใิห้บริษัทออกหุ้นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 3,200 

ล้านบาท บริษัทฯ ยงัมิได้ออกและเสนอหุ้นกู้ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

4.2 ยอดรวมของเงนิกู้ที่มีกาํหนดะระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และ 

ภาระการนําสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน 

ท่ี ประเภทเงินกู้ ยอดหนี ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

(หนว่ย : บาท) 

หลกัประกนั

1 เงินกู้ยืมระยะสัน้ 1,588,564,950 - เงินฝากประจําประเภท 3 เดือน 

จํานวน 202,548,474 บาท คํา้

ประกนัเงินกู้ยืมระยะสัน้ 

- จํานองท่ีดิน หรือสทิธิการเช่าท่ีดิน 

อาคาร และคลงัสนิค้าของบริษัท 

2 เงินกู้ยืมระยะยาว 1,372,602,751 

รวม 2,961,167,701 

4.3 ยอดรวมมูลค่าหนีส้นิประเภทอื่น รวมทัง้เงนิเบกิบัญชขีองบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 

2556 และ ภาระการนําสนิทรัพย์วางเป็นหลักประกนั 

ท่ี ประเภทหนีส้นิ ยอดหนี ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

(หนว่ย : บาท) 

1 เงินกู้ยืม 2,961,167,701 

2 เจ้าหนีก้ารค้า 748,313,894 

3 คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้า 20,347,211 

4 หนีส้นิอ่ืน ๆ 20,347,211 

รวม 20,347,211 
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4.4 หนีส้นิที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 

ภาระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน  ระยะเวลาของสญัญาเช่าอยูร่ะหวา่ง 28 ถงึ 30 ปี จํานวน

เงิน 882,731,710 บาท 

5. ข้อมูลบริษัทฯ

5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกจิของบริษัทฯ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นกลุม่บริษัทฯ ท่ีดําเนินธุรกิจพฒันาและให้บริการให้เช่าพืน้ท่ีอาคารโครงการ

คลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า และ โรงงาน โดยแบง่ประเภทการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ได้ดงันี ้

1. ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ประกอบไปด้วย

1.1 การพฒันาโครงการรูปแบบตามความต้องการของลกูค้า (Built-to-Suit) ซึง่มีทัง้ อาคาร

คลงัสนิค้าและศนูย์กระจายสนิค้า และอาคารโรงงาน โดยเน้นท่ีทําเลท่ีตงัท่ีเป็นจดุยทุธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ เช่น บางนา-

ตราด วงัน้อย บางปะอิน สระบรีุ หรือนิคมอตุสาหกรรมตา่งๆ ทัง้นี ้สญัญาเชา่ของโครงการท่ีพฒันาขึน้ตามความต้องการ

ของผู้ เชา่สว่นใหญ่จะเป็นสญัญาเช่าระยะยาวท่ีมีอายโุดยเฉลีย่อยูร่ะหวา่งตัง้ แต ่10 ถึง 15 ปีขึน้ไป และผู้ เช่าต้องวางเงิน

ประกนัการเช่าและการบริการเป็นเงินสด และ/หรือหนงัสอืคํา้ประกนัจากธนาคาร มลูคา่ประมาณ 3-12 เดือนของคา่เช่า

ตอ่ปี โดยมีเง่ือนไขวา่ หากผู้ เช่ายกเลกิสญัญาเชา่ก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเช่าท่ีกําหนดไว้ ผู้ เช่าจะต้องชําระคา่ชดเชย

เทา่กบัคา่เช่าสาํหรับระยะเวลาการเชา่ท่ีเหลอืตามสญัญาเชา่อยูใ่ห้แก่กลุม่บริษัทฯ 

1.2 การพฒันาโครงการในรูปแบบ Warehouse Farm ซึง่มีทัง้ อาคารคลงัสนิค้า ศนูย์กระจาย

สนิค้า และอาคารโรงงาน โดยมีโครงการในรูปแบบ Warehouse Farm จะประกอบด้วย 

ก. โครงการรูปแบบ Built-to-Suit เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้าหลกับางกลุม่ท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะ เช่น การสาํรองพืน้ท่ีตอ่ขยายเพ่ือใช้งานในอนาคต ซึง่จะมีขนาดพืน้ ท่ีเชา่ตัง้ แต ่10,000 - 16,000 ตร.ม. 

และเป็นสญัญาการเชา่ระยะยาวตัง้ แต ่3 ถึง 10 ปีขึน้ไปและ  

ข. โครงการรูปแบบสาํเร็จรูป (General Warehouse) เพ่ือรองรับฐานลกูค้ากลุม่ใหม่

และเพ่ือการดําเนินธุรกิจท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทนัทว่งที ซึง่จะมขีนาดพืน้ ท่ีเช่าเฉลีย่ตัง้แต ่3,000 - 5,000 

ตร.ม. และเป็นสญัญาเชา่ระยะสัน้ ท่ีมีอายสุญัญาโดยเฉลีย่ 3 ปี แตจ่ะเปิดโอกาสให้ ลกูค้ามีทางเลอืกในการตอ่สญัญา

เช่าได้เช่นเดียวกบัโครงการแบบ Built-to-Suit 

1.3 โครงการท่ีกลุม่บริษัทฯ ลงทนุเพ่ือนํามาพฒันาปรับปรุงและให้เชา่ ซึง่ประกอบไปด้วยการ

ลงทนุในโครงการท่ีพฒันาแล้วเสร็จทัง้หมด และ โครงการท่ีพฒันาแล้วเสร็จบางสว่นเพ่ือนํามาพฒันาตอ่ 

ปัจจบุนั สดัสว่นของพืน้ท่ีให้เช่าท่ีเป็นโครงการรูปแบบ Built-to-Suit มีประมาณ 127,771 ตารางเมตร และ พืน้ท่ี

ให้เชา่ท่ีเป็นโครงการรูปแบบสาํเร็จรูป (General Warehouse) มีประมาณ 81,918 ตารางเมตร 

2. ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจาํหน่าย



4 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายท่ีชดัเจนในการขายสนิทรัพย์เข้ากองทนุฯ เพ่ือเป็นแหลง่เงินทนุในการพฒันา

โครงการในอนาคตของกลุม่บริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง โดยนโยบายในการเลอืกทรัพย์สนิท่ีจะจําหนา่ยให้แกก่องทนุฯ คือ 

ทรัพย์สนิต้องเป็นโครงการท่ีพฒันาแล้วเสร็จมีสญัญาเชา่และก่อให้เกิดรายได้คา่เช่าและบริการแล้ว ตลอดจนทรัพย์สนิ

ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีมคีณุสมบตัคิรบถ้วนไมข่ดัตอ่นโยบายการลงทนุของกองทนุฯ และ/ หรือกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง ซึง่จํานวนและขนาดของโครงการท่ีจะจําหนา่ยให้แก่กองทนุฯ ในแตล่ะครัง้กลุม่บริษัทฯ จะพิจารณาจากความ

ต้องการเงินทนุเพ่ือขยายโครงการใหมแ่ละกําไรท่ีคาดวา่จะได้รับจากการจําหนา่ยในครัง้นัน้ นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมี

นโยบายท่ีจะขายโครงการท่ีพฒันาแล้วให้แก่บคุคลภายนอกโดยเฉพาะผู้ เชา่ ปัจจบุนัของโครงการนัน้ ๆ ซึง่เป็นการเพ่ิม

รายได้ให้แก่กลุม่บริษัทฯ อีกช่องทางหนึง่ด้วย  

3. ธุรกิจการลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ผา่นกองทนุฯ ในสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 15 ถงึ 20

ของหนว่ยลงทนุทัง้หมด เพ่ือผลตอบแทนในรูปเงินปันผลสมํ่าเสมอเป็นประจําทกุปี อยา่งไรก็ตาม การลงทนุในกองทนุฯ 

นัน้ จะขึน้อยูก่บัความต้องการใช้เงินลงทนุ และจํานวนเงินท่ีระดมทนุได้จากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ให้แก่กองทนุฯ ในชว่ง

เวลานัน้ จงึทําให้การลงทนุในกองทนุฯ ในขณะใดขณะหนึง่อาจแตกตา่งไปจากนโยบายการลงทนุท่ีกําหนดไว้ได้ 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับทรัพย์สนิของกองทนุฯ ซึง่ทําให้บริษัทฯ มี

รายได้ประจําจากคา่บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ให้แกก่องทนุฯ 

5.2 ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถงึไตรมาสล่าสุด คอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 

2556 พร้อมคาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานในปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถงึ

ไตรมาสล่าสุด ตลอดจนปัจจยัความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกาํไรของบริษัท 

5.2.1 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ 

สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั
(มหาชน) 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษัท 

งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 
ม.ค. - มี.ค.

56 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด    29.44    29.33  978.73    97.91 

เงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีตดิภาระคํา้ประกนั   -     -     -    202.55 

เงินลงทนุชัว่คราว   -    0.14  116.67  280.91 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  0.09    10.30    20.69    18.48 

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ   -     -    252.40   -   

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ก่อสร้างและเงินมดัจํา    22.77  9.87  135.37  113.79 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  1.46    50.03    65.10    20.06 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย   -     1,522.36    1,861.57   1,443.69 
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั 
(มหาชน) 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษัท 

งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 
ม.ค. - มี.ค.

56 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      53.77   1,622.03   3,430.53   2,177.38  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย       180.20        176.80        653.19        937.48  

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

สทิธิการเชา่ (สทุธิ)                -          197.55        164.97        157.77  

รายได้จากสญัญาเชา่ดาํเนินงานรอตดับญัชี (สทุธิ)                -              3.71          16.51            8.38  

สว่นปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ (สทุธิ)           4.53          15.00          26.23          30.23  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (สทุธิ)           1.81          45.55          69.47        125.78  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     688.81   3,565.97   4,866.98   5,037.93  

รวมสินทรัพย์     742.58   5,188.00   8,297.51   7,215.31  

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       

หนีส้นิหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร                -              7.04             4.32        200.00  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น         53.95        749.10        645.40        748.31  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นท่ีถงึ

กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

        30.41        594.08        981.13          83.49  

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินสว่นท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึง่ปี 

          0.96            2.27             4.95            6.09  

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง

กนั 
        11.00          15.38                 -                   -    

คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้า           3.16          54.15          51.30          20.35  

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย         15.06            5.42             7.49        144.06  

หนีส้นิท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนท่ี

ถือไว้เพ่ือขาย 

               -      1,142.05        688.23    1,447.72  

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน         20.84            2.02             3.07            5.08  

รวมหนีส้ินหมุนเวียน     135.38   2,571.50   2,385.89   2,655.10  

หนีส้นิไม่หมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (สทุธิ)       279.31    1,336.17     2,603.59    1,369.51  

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี (สทุธิ)                -                   -    -          25.20  

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน (สทุธิ)           1.68            3.94             1.80            3.09  

เงินมดัจําจากสญัญาเชา่ระยะยาว         72.20        232.16        252.28        165.06  

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน                -              4.68          11.96          13.58  

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน     353.18   1,576.95  2,869.63  1,576.44  

รวมหนีส้ิน     488.56   4,148.45  5,255.53  4,231.54  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั 
(มหาชน) 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษัท 

งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 
ม.ค. - มี.ค.

56 

ทนุท่ีออกและชําระเต็มมลูคา่แล้ว       170.00        380.60        510.00        510.00  

สว่นเกินทนุจากการลงทนุเพ่ิมในบริษัทยอ่ยด้วยการ

แลกหุ้น 

               -          172.86        172.86        172.86  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั                -                   -       1,548.74    1,548.74  

กําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือ

ขาย         10.20            6.80  117.80       120.04  

กําไรสะสม         73.81        479.29        692.58        632.12  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น     254.01   1,039.55  3,041.98   2,983.77  

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น     742.58   5,188.00   8,297.51   7,215.31  

 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั 
(มหาชน) 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษัท 

งบการเงนิรวม 

งบแสดงผลการดาํเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 
ม.ค. - มี.ค.

56 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 
             

43.08  
      220.93        359.93          96.42  

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ                     -                   -      1,808.85    2,046.48  

กําไรจากการขายสนิทรัพย์           126.41                 -                   -                   -    

กําไรจากการซือ้กิจการ                     -          350.08                 -                   -    

รายได้อ่ืน 
               

0.26  
        19.25          44.65          21.59  

รวมรายได้           169.75        590.26    2,213.43    2,164.49  

ต้นทนุคา่เช่าและบริการ 
             

21.40  
        43.27        126.00          39.79  

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ                     -                   -      1,617.10    1,922.71  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
             

18.20  
        31.05          68.06          20.50  

รวมค่าใช้จ่าย      39.59          74.32    1,811.16    1,983.00  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้      130.16        515.94        402.27        181.49  

ต้นทนุทางการเงิน 
             

18.04  
        85.67        149.30          36.93  

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้     112.11        430.27        252.97        144.56  

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้          34.39            2.54          39.68          22.65  

กาํไรสาํหรับปี 
          

77.72  
    427.73      213.29      121.91  

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน         10.20  (3.40)        111.00          25.81  
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั 
(มหาชน) 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษัท 

งบการเงนิรวม 

งบแสดงผลการดาํเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 
ม.ค. - มี.ค.

56 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 
          

87.92  
    424.33      324.29      147.71  

 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั 
(มหาชน) 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษัท 

งบการเงนิรวม 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 2553 2554 2555 
ม.ค. - มี.ค.

56 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 54.69 85.51 (128.98) (36.60) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (75.98) (1,638.95) (1,839.02)        463.32  

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

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 29.26 (2.50) 949.40 (880.83) 

 

 

 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั 
(มหาชน) 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษัท 

งบการเงนิรวม 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2553 2554 2555 
ม.ค. - มี.ค.

56 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.40 0.63 1.44 0.82 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.22 0.02 0.47 0.23 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.40 0.06 (0.05) (0.01) 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 460.50 466.16 60.72 37.02 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 0.79 0.78 6.01 9.86 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่) 0.40 0.11 0.18 0.23 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 920.31    3,386.88  
        

2,019.81  
       1,598.14  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขัน้ต้น - คา่เชา่ (%) 50.34% 80.41% 64.99% 58.73% 

อตัรากําไรขัน้ต้น – ขายสนิทรัพย์ (%) 9.91% - 10.60% 6.05% 

อตัรากําไรขัน้ต้นรวม (%) 50.34% 80.41% 19.63% 8.42% 

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

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 1566.40% 58.33% (36.07%) (22.89%) 

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

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

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั 
(มหาชน) 

งบการเงนิ
เฉพาะบริษัท 

งบการเงนิรวม 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2553 2554 2555 
ม.ค. - มี.ค.

56 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 10.47% 14.42% 3.16% 6.29% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 19.42% 24.86% 8.82% 15.78% 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.23 0.20 0.33 1.12 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.92 3.99 1.73 1.42 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) 5.94 2.54 0.89 0.51 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) -    -    77.05% 287.10% 

 

5.2.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 

รายได้  

ปี 2553 – 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง้สิน้ 169.75 ล้านบาท 590.26 ล้านบาท และ 2,213.43 ล้านบาท ตามลําดบั โดย

เป็นรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการจํานวน 43.08 ล้านบาท 220.93 ล้านบาท และ 359.93 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้

สาเหตท่ีุรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการในปี 2554 เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2553 ร้อยละ 412.79 หรือ 177.84 ล้านบาท 

เกิดจากความต้องการเช่าโรงงานและคลงัสนิค้าท่ีเพ่ิมขึน้ สว่นในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากคา่เช่าและคา่บริการเพ่ิมขึน้

จากปี 2554 ร้อยละ 62.92 หรือ 139.00 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ สร้างคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน

เพ่ือให้เช่าและบริการเสร็จในปี 2555 โดยมีพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้ประมาณ 167,496 ตารางเมตร 

 

สาํหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง้สิน้ 2,164.49 ล้านบาท เป็นรายได้จากคา่เช่า

และค่าบริการจํานวน 96.42 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.01 หรือ 11.10 ล้านบาท เน่ืองจาก

การเพ่ิมพืน้ท่ีให้เช่าจาก 114,791 ตารางเมตร ณ สิน้ไตรมาสท่ี 1 ปี 2555 เป็น 209,689 ตารางเมตร ณ สิน้ไตรมาสท่ี 1 ปี 

2556 

 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการปรับวิธีการบนัทึกบญัชีการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนฯ โดยบนัทึกเป็นรายได้จากการขาย

สนิทรัพย์ทัง้จํานวนแทนการบนัทกึเฉพาะกําไรจากการขายสินทรัพย์ซึ่งได้บนัทึกในช่วงปี 2553 จํานวน 126.41 ล้านบาท 

โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจํานวน 1,808.85 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาย

คลงัสนิค้าและโรงงานของบริษัทฯ ให้กบักองทนุฯ ในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 1 ซึ่งเป็นการชะลอแผนการโอนขายสินทรัพย์ให้กบั

กองทนุรวม เน่ืองจากเกิดเหตกุารณ์อทุกภยัในเดือนกนัยายนปี 2554  

 

สาํหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจํานวน

2,046.48 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 13.14 หรือ 237.62 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จําหน่าย



9 
 

อาคารคลงัสนิค้าและอาคารสาํนกังานพร้อมท่ีดินในโครงการ Kao 3 และโครงการ Healthcare ให้แกก่องทนุฯ ในการเพ่ิม

ทนุครัง้ท่ี 2 เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2556 ในราคา 2,046.48 ล้านบาท  

WHA  

กาํไรจากการซือ้กิจการ 

ในปี 2554 บริษัทฯ มีกําไรจากการซือ้กิจการจํานวน 350.08 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการซือ้สว่นได้เสียร้อยละ 50.00 ของหุ้น

สามญัของดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ เป็นจํานวนเงิน 76.60 ล้านบาท และซือ้สว่นได้เสียร้อยละ 74.00 ของหุ้นสามญัของ 

แวร์เฮาส์ เอเซีย เป็นจํานวนเงิน 408.90 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีผลกําไรจากการซือ้กิจการจํานวน 27.65 ล้านบาท และ 

322.43 ล้านบาท ตามลาํดบั  

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุคา่เช่าและบริการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจําหนา่ย คา่เช่าท่ีดิน ค่าภาษีโรงเรือนและภาษี

ป้าย คา่ใช้จ่ายตามสญัญาเช่าปรับตามวิธีเส้นตรง และค่าเบีย้ประกนัภยั โดยในปี 2553 – 2555 บริษัทฯ มีต้นทนุค่าเช่า

และบริการจํานวน 21.40 ล้านบาท 43.27 ล้านบาท และ 126.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.66 ร้อยละ 19.59 และ

ร้อยละ 35.01 ของรายได้จากคา่เชา่และคา่บริการในแตล่ะปี โดยสาเหตท่ีุในปี 2555 ต้นทนุคา่เช่าและบริการเพ่ิมขึน้จากปี 

2554 จํานวน 82.73 ล้านบาท เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของคา่เสือ่มราคาและคา่เช่าท่ีดินของโครงการท่ีสร้างเสร็จและสง่มอบ

ในระหวา่งปีให้กบัลกูค้า ซึง่สอดคล้องกบัการเติบโตของพืน้ท่ีเช่าและรายได้จากคา่เช่าและคา่บริการของบริษัทฯ 

 

สําหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีต้นทนุค่าเช่าและบริการจํานวน 24.48 ล้าน

บาท และ 39.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.69 และร้อยละ 41.27 ของรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการในแต่ละงวด 

โดยสาเหตท่ีุในปี 2556 สดัสว่นต้นทนุค่าเช่าและบริการต่อรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการเพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี

ก่อนเกิดจากบริษัทฯ ขายสินทรัพย์บางสว่นเข้ากองทนุฯ ไปตัง้แต่วนัท่ี 10 มกราคม 2556 ซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่วมีสดัสว่น

ต้นทนุตอ่รายได้ตํ่า 

 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุของบริษัทฯ ประกอบด้วย มลูค่าตามบญัชีคงเหลือของคลงัสินค้า ศนูย์กระจาย

สนิค้าและโรงงาน คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ และคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ในการโอนสนิทรัพย์ โดยในปี 2555 และงวด 3 เดือนสิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจํานวน 1,617.10 ล้านบาท และ 1,922.71 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.40 และร้อยละ 93.95 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุในแต่ละปี 

สดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2556 เพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เน่ืองจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ทําให้มีการตีราคายุติธรรมของ

โครงการ Healthcare ในปี 2554 เพ่ิมขึน้เป็นจํานวน 1,618.00 ล้านบาท จากต้นทนุเดิมของทรัพย์สินของบริษัทย่อยท่ีมี

จํานวน 964.43 ล้านบาทและขายเข้ากองทนุฯ ในราคา 1,591.89 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทฯ ไม่มีการรับรู้กําไรจากการ

ขายอสงัหาริมทรัพย์สว่นท่ีเป็นโครงการ Healthcare ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ในปี 2553 – 2555 และ มีจํานวน 18.20 ล้านบาท 31.05 ล้านบาท และ 68.06 ล้าน

บาท ตามลําดบั โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ทกุปี เน่ืองจากการเพ่ิมจํานวนพนกังาน การขยายพืน้ท่ี

เช่าสาํนกังาน คา่ท่ีปรึกษา คา่บริการตรวจสอบบญัชี และคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ ซึง่สอดคล้องกบัการเติบโตของกิจการ
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และการปรับเพ่ิมผลตอบแทนผู้บริหารให้อยู่ในเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเดียวกันกับกลุ่มอุตสาหกรรม สําหรับงวด 3 

เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 20.50 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อนจํานวน 0.76 ล้านบาท  

 

กาํไร 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิในปี 2553 – 2555 จํานวน 77.72 ล้านบาท 427.73 ล้านบาท และ 213.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา

กําไรสทุธิร้อยละ 45.79 ร้อยละ 72.46 และร้อยละ 9.64 สาเหตุท่ีบริษัทฯ มีกําไรสทุธิในปี 2554 สงูกว่าปีอ่ืน เน่ืองจาก

บริษัทฯ มีกําไรจากการซือ้กิจการในปี 2554 จํานวน 350.08 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการปรับโครงสร้างภายในของกลุม่บริษัท 

โดยในกรณีท่ีไมร่วมกําไรจากการซือ้กิจการดงักลา่ว อตัรากําไรสทุธิในปี 2554 เทา่กบัร้อยละ 30.91  

 

สําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 5.63 ลดลงจากร้อยละ 8.75 ในงวดเดียวกนัของปี

ก่อนหน้า สาเหตุท่ีบริษัทฯ มีกําไรจากจากดําเนินงานและกําไรสทุธิลดลง เน่ืองจากบริษัทฯ มีกําไรท่ีเกิดจากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนลดลง เป็นผลมาจากบริษัทฯ ไม่มีการรับรู้กําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ส่วนท่ีเป็น

โครงการ Healthcare ในงบการเงินรวมตามท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น 

 

อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นสาํหรับปี 2553 – 2555 และสาํหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ท่ีร้อยละ 30.60 ร้อยละ 

66.13 ร้อยละ 10.86 และร้อยละ 16.61 ตามลาํดบั ซึง่สาเหตท่ีุอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในปี 2554 สงูกว่าปีอ่ืน  เกิด

จากการท่ีบริษัทฯ มีการบนัทกึกําไรจากการซือ้กิจการจํานวน 350.08 ล้านบาท 

 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 – 2555 มีจํานวน 742.58 ล้านบาท 5,188.00 ล้านบาท และ 

8,297.51 ล้านบาท ตามลําดับ  ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 53.77 ล้านบาท 1,622.03 ล้านบาท และ 

3,430.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.24 ร้อยละ 31.27 และร้อยละ 41.34 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี  โดยสินทรัพย์

หมนุเวียนหลกั ได้แก่ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93.86 และร้อยละ 54.26 ของสินทรัพย์

หมนุเวียนรวมในปี 2554 – 2555 ตามลําดบั สาเหตท่ีุบริษัทฯ มีการบนัทึกรายการสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย

ตัง้แต่ปี 2554 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ท่ีจะจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนแก่ WHAPF โดยมี

แผนการวา่จะเสร็จสิน้ภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัทฯ จึงทําการจดัประเภทอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุและสทิธิการเช่าท่ี

เก่ียวข้องให้เป็นสนิทรัพย์ท่ีไมห่มนุเวียนเพ่ือขาย ทัง้นี ้สนิทรัพย์หมนุเวียนในปี 2554 เพ่ิมขึน้จากปี 2553 จํานวน 1,568.26 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2,916.86 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายจํานวน 

1,522.36 ล้านบาท ในจํานวนนีเ้ป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจํานวน 1,332.59 ล้านบาท สว่นสาเหตท่ีุทําให้สนิทรัพย์

หมนุเวียนของปี 2555 ปรับตวัเพ่ิมสงูขึน้มากกวา่ปี 2554 จํานวน 1,808.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 111.50 เน่ืองจากการ

เพ่ิมขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 949.40 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนฯ 

จํานวน 252.40 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายจํานวน 339.21 ล้านบาท ในขณะท่ีสินทรัพย์ไม่

หมนุเวียนในปี 2553 – 2555 มีจํานวน 688.81 ล้านบาท 3,565.97 ล้านบาท และ 4,866.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

92.76 ร้อยละ 68.73 และร้อยละ 58.66 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลัก ได้แก ่
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อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ซึ่งประกอบด้วย ท่ีดิน อาคาร สว่นปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณปูโภค รวมถึงงาน

ระหวา่งก่อสร้าง ทัง้นี ้สาเหตท่ีุสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนมีมลูค่าเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา สว่นใหญ่เป็นผลมาจาก

การเพ่ิมขึน้ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุในปี 2554 –2555 จํานวน 2,625.10 ล้านบาท และ 809.24 ล้านบาท ซึ่งใน

ปี 2555 บริษัทฯ ได้ดําเนินการสร้างคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และโรงงาน เพ่ือสง่มอบให้กบัลกูค้าท่ีมีความต้องการ

พืน้ท่ีเช่าจํานวนมาก รวมถึงมีการลงทุนซือ้ท่ีดินในทําเลท่ีมีศกัยภาพสูงเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี ้

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนของบริษัทฯ ท่ีเพ่ิมขึน้ยงัเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายในปี 2555 

จํานวน 476.39 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุฯ 

 

ณ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 7,215.31 ล้านบาท ประกอบด้วยสนิทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 2,177.38 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.18 ของสินทรัพย์รวม ในขณะท่ีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนมีจํานวน 5,037.93 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 69.82 ของสนิทรัพย์รวม ทัง้นี ้สาเหตท่ีุมลูคา่ของสนิทรัพย์รวมในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2556 ลดลงจาก ณ สิน้

ปี 2555 เกิดจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 880.83 ล้านบาท ซึ่งสว่นใหญ่เป็นการจ่ายคืน

เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจํานวนรวม 1,989.03 ล้านบาท และการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย

จํานวน 417.89 ล้านบาท  

 

หนีส้ิน 

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

ตามลําดบั เมื่อพิจารณาโครงสร้างหนีส้ินรวมในปี 2553 – 2555 พบว่า ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนจํานวน 135.38 ล้าน

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

รวมในแตล่ะปี ในขณะท่ีหนีส้นิไมห่มนุเวียนมีจํานวน 353.18 ล้านบาท 1,576.95 ล้านบาท และ 2,869.63 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 72.29 ร้อยละ 38.01 และร้อยละ 54.60 ของหนีส้ินรวมในแต่ละปี ทัง้นี ้หนีส้ินรวมเพ่ิมขึน้ระหว่างปี 2554 ร้อย

ละ 749.11 หรือ 3,659.88 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ี

ถือไว้เพ่ือขายจํานวน 1,142.05 ล้านบาท และการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 1,056.86 ล้าน

บาท สาํหรับระหวา่งปี 2555 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 26.69 หรือ 1,107.08 ล้านบาท เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 1,267.42 ล้านบาท เพ่ือนํามาใช้ในการพฒันาโครงการและซือ้ท่ีดินเพ่ือใช้ใน

การขยายโครงการของบริษัทฯ  

 

รายการท่ีสาํคญัของหนีส้นิ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นซึ่งมีรายละเอียด 

ดงันี ้

 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 – 2555 จํานวน 279.31 ล้านบาท 

1,336.17 ล้านบาท และ 2,603.59 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งเพ่ิมขึน้ร้อยละ 378.39 และร้อยละ 94.85 หรือ 1,056.86 

ล้านบาท และ 1,267.42 ล้านบาทในปี 2554 – 2555 ตามลาํดบั จะเห็นได้วา่บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงินเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่สอดคล้องกบัการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะใช้เงินลงทนุจากแหลง่เงินกู้ยืมระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงิน โดยกู้ยืมเป็นรายโครงการ และใช้เงินสดจากการดําเนินงานและการระดมทนุจากประชาชน

เป็นแหลง่เงินทนุหมนุเวียนและใช้ในการพฒันาโครงการของบริษัทฯ 
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 บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 – 2555 จํานวน 53.95 ล้านบาท 749.10 ล้านบาท 

และ 645.40 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ระหว่างปี 2554 ร้อยละ 1,288.53 หรือ 

695.15 ล้านบาท เน่ืองจากโครงการท่ีเพ่ิมขึน้ของบริษัทฯ ซึง่เป็นเจ้าหนีค้่าก่อสร้างสว่นระหว่างปีบญัชี 2555 บริษัทฯ 

มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลงร้อยละ 13.84 หรือ 103.70 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายการ

เจ้าหนีอ่ื้นจํานวน 65.76 ล้านบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 4,231.54 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนจํานวน 2,655.10 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.75 ของหนีส้ินรวม ในขณะท่ีหนีส้ินไม่หมนุเวียนมีจํานวน 1,576.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

37.25 ของหนีส้นิรวม จะเห็นได้วา่หนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2555 จํานวน 1,023.99 ล้าน

บาท สว่นใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิจํานวน 1,234.08 ล้านบาท 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 – 2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 254.01 ล้านบาท 1,039.55 ล้านบาท และ 

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

785.54 ล้านบาท เน่ืองจากผลประกอบการท่ีมีกําไรสทุธิของบริษัทฯ จํานวน 427.73 ล้านบาท และการเพ่ิมขึน้ของทุน

ชําระแล้วระหว่างปี 2554 จํานวน 210.60 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 21.06 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 10.00 บาท ซึง่จดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2554 สาํหรับปี 2555 สว่นของผู้ ถือหุ้น

รวมเพ่ิมขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 192.62 หรือ 2,002.43 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว

จากการขายหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 129.40 ล้านบาท และมีการรับรู้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจํานวน 1,548.74 

ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 129.40 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายต่อประชาชน 

ราคาหุ้นละ 13.25 บาท รวมถึงมีการรับรู้ในสว่นกําไรสาํหรับงวดจํานวน 213.29 ล้านบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ มีจํานวน 2,983.77 ล้านบาท ลดลง 58.21 ล้านบาท เมื่อเทียบ

กับส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2555 สาเหตุหลกัเกิดจากบริษัทฯมีกําไรสะสมลดลง 60.46 ล้านบาทจากสิน้ปี 2555 

เน่ืองจากผลกระทบจากการปรับนโยบายการบญัชีใหม่ โดยภายหลงัการปรับปรุง ปี 2555 บริษัทฯ มีกําไรสะสมจํานวน 

561.21 ล้านบาท เมื่อรวมกบักําไรสําหรับงวด 3 เดือนของปี 2556 จํานวน 121.91 ล้านบาท และหกัด้วยการจ่ายปันผล

สาํหรับงวดจํานวน 51.00 ล้านบาท สง่ผลให้ ณ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีกําไรสะสม 632.12 ล้านบาท 

 

สภาพคล่อง 

สําหรับปี 2553 – 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 54.69 ล้านบาท และ 85.51 ล้าน

บาท โดยเป็นผลมาจากกําไรจากการดําเนินงาน รวมถึงการเพ่ิมขึน้ของเงินมดัจําจากสญัญาเช่าระยะยาวจํานวน 140.65 

ล้านบาท ในปี 2554 เป็นหลกั สว่นปี 2555 มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในการดําเนินงาน 128.98 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นผล

จากการจ่ายดอกเบีย้จํานวน 221.91 ล้านบาท 

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2553 – 2555 มีจํานวน 75.98 ล้านบาท 1,638.95 ล้านบาท และ 

1,839.02 ล้านบาท ตามลําดบั ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในปี 2553 – 2555 

จํานวน 1,175.24ล้านบาท 1,154.15 ล้านบาท และ 2,810.23 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในระหว่างปี 2555 เป็นการ
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จ่ายเงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน สิทธิการเช่า และค่าก่อสร้างคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และโรงงาน ในโครงการบางนา-

ตราด กิโลเมตรท่ี 18 และ 19 และ 23 และโครงการ อ.พานทอง จ.ชลบรีุ  

 

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

2,917.41 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวในปี 2553 – 2555 จํานวน 715.52 ล้าน

บาท 1,659.85 ล้านบาท และ 2,782.39 ล้านบาทตามลําดบั โดยเป็นการกู้ยืมเพ่ือใช้ในการซือ้ท่ีดิน สิทธิการเช่า และค่า

ก่อสร้างคลงัสนิค้า ศนูย์กระจายสนิค้า และโรงงาน นอกจากนี ้บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการระดมทนุจากการเสนอขายหุ้น

ครัง้แรก โดยบริษัทฯ ได้รับเงินจากการระดมทนุดงักลา่วในปี 2555 จํานวน 1,678.14 ล้านบาท (สทุธิจากค่าใช้จ่ายเพ่ือ

ดําเนินการระดมทนุดงักลา่ว) ทําให้เงินสด ณ สิน้ปี 2553 – 2555 จํานวน 29.44 ล้านบาท 29.33 ล้านบาท และ 978.73 

ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 – 2555 และ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 0.40 เท่า 0.63 เท่า 

1.44 เท่า และ 0.82 เท่า ตามลําดบั จะเห็นได้ว่า อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 

สะท้อนว่าบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและหนีส้ินหมุนเวียนได้ดีขึน้ และสินทรัพย์

หมนุเวียนของบริษัทฯ สามารถนํามาจา่ยชําระภาระหนีส้นิระยะสัน้ได้หมด สาเหตท่ีุทําให้อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทฯ มี

แนวโน้มดีขึน้ ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึน้ของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายในปี 2554 จํานวน 1,522.36 ล้าน

บาท การเพ่ิมขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจํานวน 949.40 ล้านบาท ภายหลงัการระดมทนุจากการเสนอขาย

หุ้นครัง้แรกและการลดลงของหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายจํานวน 453.82 ล้านบาท 

ในปี 2555 

 

โครงสร้างเงนิทุน 

อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 – 2555 และ 31 มีนาคม 2556 เท่ากบั 1.92 

เทา่ 3.99 เทา่ 1.73 เทา่ และ 1.42 เทา่ ตามลาํดบั โดยการเพ่ิมขึน้ของอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2554 เป็น

ผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายจํานวน 1,142.05 ล้านบาท 

และการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 1,056.86 ล้านบาท แม้วา่บริษัทฯ จะมีการเพ่ิมทนุและมี

กําไรสะสมเพ่ิมขึน้ อตัราส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2554 ก็ยงัคงอยู่ในระดบัสงูเน่ืองจากการมีภาระหนีส้ินท่ี

เพ่ิมขึน้อยา่งมาก สาํหรับการลดลงของอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2555 เป็นผลมาจากการลดลงของหนีส้ิน

ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายจํานวน 453.82 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทฯ มีทนุชําระแล้วและ

สว่นเกินมลูคา่หุ้นเพ่ิมขึน้จํานวน 1,678.14 ล้านบาท จากการระดมทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

5.2.3 ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกาํไรของบริษัทฯ 

1. ความเสีย่งจากการแขง่ขนัของผู้ประกอบธุรกิจนิคมอตุสาหกรรมและผู้ประกอบการอ่ืน 

ในปัจจุบนัผู้ประกอบธุรกิจนิคมอตุสาหกรรมและผู้ประกอบการอ่ืนได้มีการสร้างโรงงานและคลงัสินค้าให้เช่า

เช่นเดียวกบักลุม่บริษัท อยา่งไรก็ตาม ผู้ประกอบการกลุม่ดงักลา่วสว่นใหญ่จะจําหน่ายและให้เช่าโรงงานและ



14 
 

คลงัสินค้าสร้างแบบสําเร็จรูป (General Warehouse) และผู้ประกอบการท่ีอยู่ในธุรกิจนิคมอตุสาหกรรมโดย

สว่นใหญ่จะจํากดัการให้บริการอยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรมของผู้พฒันาเอง ในขณะท่ีกลุม่บริษัท มุ่งเน้นพฒันา

โครงการฯ ท่ีมีคุณภาพสงูท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าแต่ละราย (Built to Suit) และ

สร้างขึน้ตามความต้องการของลกูค้า นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยังมีการใช้ประโยชน์จากความชํานาญในการ

ออกแบบโครงการฯ แบบ Built to Suit มาใช้ในการพฒันาโครงการฯ ในรูปแบบท่ีเรียกว่า Warehouse Farm 

เพ่ือให้บริการทัง้ในรูปแบบ Built to Suit เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้าหลกับางกลุม่ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

และ แบบ General Warehouse เพ่ือรองรับฐานลกูค้ากลุ่มใหม่และเพ่ือการดําเนินธุรกิจท่ีตอบสนองความ

ต้องการของตลาดได้ทนัทว่งที โดยยงัคงนโยบายการจดัหาทําเลท่ีตัง้ท่ีเป็นจดุยทุธศาสตร์การขนสง่และกระจาย

สนิค้าท่ีสาํคญัและสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า จึงเห็นได้วา่กลุม่บริษัท มีการตอบสนองความต้องการ

ของกลุม่ลกูค้าท่ีคอ่นข้างแตกตา่งไปจากคูแ่ขง่ในตลาด  

2. ความเสีย่งจากการไมม่ีผู้ เชา่โครงการฯ ท่ีอยูใ่นแผนการก่อสร้าง และการท่ีผู้ เช่าหลกัตดัสนิใจไมต่อ่อายุ

สญัญาเช่า 

การให้เช่าพืน้ท่ีของกลุม่บริษัท สว่นใหญ่จะเป็นการให้เช่าทัง้แบบ Built-to-Suit และ แบบโครงการสร้างแบบ

สําเร็จรูป (General Warehouse) กรณีการให้เช่าพืน้ท่ี แบบ Built-to-Suit หากผู้ เช่ายกเลิกสญัญาเช่าอาคาร

คลงัสินค้าหรือไม่ต่อสญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้า Built-to-Suit กลุม่บริษัทจะมีความเสี่ยงในการหาผู้ เช่าราย

ใหมม่าทดแทนผู้ เช่ารายเดิม เน่ืองจากอาคารคลงัสนิค้าแบบ Built-to-Suit เป็นการออกแบบท่ีเฉพาะเจาะจงกบั

ความต้องการและการใช้งานของลกูค้านัน้ๆ จึงอาจต้องทําให้การปรับเปลี่ยนหรือดดัแปลงอาคารคลงัสินค้าให้

เหมาะกบัความต้องการของผู้ เช่ารายใหม่ ทัง้นี ้บริษัทได้คํานึงถึงการออกแบบโครงสร้างอาคารคลงัสินค้าและ

ศนูย์กระจายสินค้าให้สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของผู้ เช่ารายใหม่ได้ นอกจากนีก้ลุม่บริษัท

และผู้ เช่าได้มีการตกลงทําสญัญาก่อนการก่อสร้าง ความเสีย่งของกลุม่บริษัทจากการท่ีไมม่ีผู้ เช่าจึงอยู่ในระดบั

ตํ่า และโครงการในลักษณะนี ้ผู้ เช่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะต่อสัญญาเช่าเน่ืองด้วยโครงการดังกล่าวมี

จุดเร่ิมต้นจากการจัดหาทําเลท่ีตัง้ร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัท และผู้ เช่า นอกจากนี ้รวมถึงกลุ่มบริษัทได้ให้

ความสาํคญัในการออกแบบ การก่อสร้างและการให้บริการ เพ่ือยงัประโยชน์สงูสดุให้กบัลกูค้าและสร้างความ

พงึพอใจและความเช่ือมัน่ในกลุม่บริษัท ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายในการย้ายสถานท่ีเพ่ือประกอบการใหม่ค่อนข้าง

สงู ความเสีย่งของกลุม่บริษัท จากการท่ีผู้ เช่าหลกัตดัสนิใจไมต่อ่อายสุญัญาจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

สําหรับพืน้ท่ีในโครงการสร้างแบบสําเร็จรูป (General Warehouse) ซึ่งมีผู้ เช่าระยะสัน้มีสดัสว่นประมาณร้อย

ละ 40 – 50 ของผู้ เช่าอาคารคลงัสนิค้าทัง้หมด บริษัทอาจมีความเสีย่งจากการไมม่ีผู้ เช่า เน่ืองจากเป็นโครงการ

ประเภทท่ีพฒันาขึน้ก่อนจะมีสญัญาเช่าเพ่ือให้ผู้ เชา่เช่า อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทมีระยะเวลาในการวางแผนหา

ผู้ เช่ารายใหม่พอสมควร ทัง้นีเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาเช่าท่ีระบใุห้ผู้ เช่าต้องแจ้งลว่งหน้าประมาณ 3 – 12 

เดือน หากไมป่ระสงค์จะตอ่อายกุารเช่า นอกจากนีย้งัได้มุง่เน้นพฒันาโดยให้ความสาํคญัในด้านทําเลท่ีตัง้ การ

ออกแบบ และคุณภาพในด้านโครงสร้างของโครงการฯ และยังคงรักษาความเป็นมาตรฐานระดับสูงของ

โครงการซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้ ท่ีสนใจเช่าเป็นอย่างดี ในสว่นของความเสี่ยงในด้านผู้ เช่าไม่ต่อสญัญาเช่า

สาํหรับโครงการสร้างแบบสาํเร็จรูป (General Warehouse) มีคอ่นข้างตํ่า เน่ืองจาก คณุภาพของโครงการฯของ
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กลุม่บริษัทท่ีตอบสนองความต้องการและเป็นท่ียอมรับจากกลุม่ลกูค้า ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายในการย้ายสถานท่ี

ท่ีคอ่นข้างสงู  

3. ความเสีย่งจากการท่ีเรียกเก็บเงินตามสญัญาเช่าไมไ่ด้  

ความเสี่ยงจากการท่ีกลุ่มบริษัท ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามสญัญาเช่า อาจเกิดขึน้ในกรณีท่ีลูกค้าได้รับ

ผลกระทบในเชิงลบจากสภาวะเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมหรือจากการดําเนินธุรกิจซึ่งสง่ผลกระทบต่อ

สถานะทางการเงินของกลุม่ลกูค้าจนอาจสง่ผลตอ่ความสามารถในการจ่ายคา่เช่าตามสญัญา กลุม่บริษัท อาจ

ได้รับผลกระทบจากรายได้คา่เช่าท่ีลดลง หรือมีสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีลดลงอย่างมีนยัสําคญั อย่างไรก็ตาม 

กลุม่บริษัทคาดวา่ผลกระทบดงักลา่วจะมไีมม่ากนกั เน่ืองจากกลุม่ลกูค้าหลกัของกลุม่บริษัท เป็นบริษัทชัน้นํา มี

ความน่าเช่ือถือ และมีความมัน่คงทางการเงินในระดับสูง รวมถึงกลุ่มบริษัทได้กําหนดให้ผู้ เช่าต้องวางเงิน

ประกนัคา่เช่าและบริการเป็นเงินสด และ/หรือหนงัสอืคํา้ประกนัจากธนาคาร  ซึง่เง่ือนไขของสญัญาเชา่โครงการ 

Built to Suit สว่นใหญ่ยงัได้กําหนดไว้วา่ หากผู้ เช่ายกเลกิสญัญาเช่าก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเช่าท่ีกําหนดไว้ ผู้

เช่าจะต้องชําระคา่ทดแทนเทา่กบัคา่เช่าสาํหรับระยะเวลาการเช่าท่ีเหลอือยูท่ัง้หมดให้แก่กลุม่บริษัท   

4. ความเสีย่งจากการพึง่พิงบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) น้อยราย 

บริษัทผู้ ร้บเหมาก่อสร้างท่ีกลุ่มบริษัทตดัสินใจว่าจ้างในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาคือบริษัท บี.เอส.วาย. คอน

สตรัคชัน่ จํากดั ให้เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างเกือบทกุโครงการ ดงันัน้จึงอาจมีความเสีย่งจากการท่ีกลุม่บริษัทมีการ

พึ่งพิงความสามารถของบริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชัน่ จํากัดในการพฒันาโครงการต่างๆ ของกลุม่บริษัท 

อยา่งไรก็ตาม การวา่จ้างผู้ รับเหมาของกลุม่บริษัทไมไ่ด้เป็นลกัษณะผกูมดักบับริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใดราย

หนึ่ง ดงันัน้กลุม่บริษัทสามารถว่าจ้างผู้ รับเหมารายใดก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นบริษัท บี.เอส.วาย คอนสตรัคชั่น 

จํากดั กลุม่บริษัทจึงสามารถท่ีจะร่วมงานกบับริษัทผู้ รับเหมารายอ่ืนโดยสามารถนําองค์ความรู้ท่ีพฒันาร่วมกนั

ไปใช้เพ่ือพฒันาโครงการฯ ภายใต้มาตรฐานท่ีกลุม่บริษัทได้กําหนดไว้เพ่ือประโยชน์สงูสดุของกลุม่บริษัทและผู้

เช่าโดยไมข่ดักบัข้อตกลงทางธุรกิจ 

5. ความเสีย่งจากนโยบายการจดัซือ้ท่ีดินเพ่ือนํามาพฒันาโครงการในอนาคต 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการจัดซือ้ท่ีดิน โดยมุ่งเน้นท่ีจะจัดหาท่ีดินท่ีมีศักยภาพและสามารถนํามาพัฒนา

โครงการได้ทนัที หรือในอนาคตอนัใกล้ ดงันัน้กลุม่บริษัทจึงไม่มีนโยบายในการซือ้ท่ีดินสะสม (Land Bank) ไว้

เป็นจํานวนมากๆ โดยท่ียังไม่มีแผนการพฒันารองรับหรือยงัไม่มีความชัดเจนว่าจะมีผู้ จะมาเช่าหรือไม่ แต่

เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสงูขึน้จึงทําให้มีการแข่งขนัเพ่ือซือ้หรือเช่าท่ีดินในทําเลท่ีดีระหว่างผู้ประกอบการ

ต่างๆ จึงอาจทําให้กลุม่บริษัทมีความเสี่ยงจากการท่ีราคาท่ีดินมีการปรับตวัสงูขึน้ หรือการท่ีกลุม่บริษัทจะไม่

สามารถจัดซือ้ท่ีดินในทําเลท่ีตัง้ท่ีต้องการภายใต้ต้นทุนท่ีต้องการได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนในการพัฒนา

โครงการฯ ของกลุ่มบริษัทสงูขึน้ หรือ กลุ่มบริษัทอาจตัดสินใจไม่ลงทุนเน่ืองจากอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนอาจจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกลุ่มบริษัทได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีการจัดทําแผนการ

สํารวจและจัดซือ้ท่ีดินให้สอดคล้องกับการนําไปพฒันาโครงการฯ ของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเน่ือง กลุ่มบริษัท

มุง่เน้นการจดัซือ้ท่ีดินไว้ในปริมาณท่ีสอดคล้องกบัแผนธุรกิจของกลุม่บริษัทโดยเป็นท่ีดินท่ีสามารถนํามาพฒันา
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โครงการได้ทันทีหรือในอนาคตอันใกล้ หรือเป็นท่ีดินท่ีมีการวางแผนร่วมกันกับลูกค้าสําหรับส่วนต่อขยาย

โครงการของลกูค้า ซึง่ช่วยให้ กลุม่บริษัทสามารถจดัหาท่ีดินท่ีมีศกัยภาพเพ่ือนํามาพฒันาโครงการในทําเลท่ีตัง้

ท่ีได้ตกลงร่วมกันกับผู้ เช่า ตลอดจนมีความยืดหยุ่นในการท่ีจะรองรับการขยายธุรกิจของผู้ เช่า และสามารถ

ควบคมุราคาต้นทนุท่ีดินให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

6. ความเสีย่งจากความผนัผวนของรายได้จากการขายทรัพย์สนิให้แก่กองทนุรวม   

เน่ืองจากรายได้หลกัของกลุม่บริษัทประกอบไปด้วยรายได้จากการให้เช่าและบริการ และรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์  ดงันัน้หากในช่วงปีใดปีหนึง่กลุม่บริษัทไม่มีการขายทรัพย์สินเข้ากองทนุรวมฯ รายได้รวมและ

ผลกําไรของกลุม่บริษัทอาจมีความผนัผวนได้ อย่างไรก็ตามกลุม่บริษัทมีนโยบายท่ีชดัเจนในการขายทรัพย์สิน

เข้ากองทนุรวมฯ อย่างต่อเน่ือง ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีการรับรู้รายได้ในลกัษณะนีเ้ป็นประจํา ในสดัส่วนท่ี

เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัท ด้วยคุณภาพของโครงการของกลุ่มบริษัท ผล

ตอบรับท่ีดีจากนกัลงทนุของกองทนุรวมฯ ท่ีผา่นมา และผลประโยชน์ร่วมกนัของกลุม่บริษัทและนกัลงทนุในการ

ขาย/ ให้เช่าทรัพย์สนิให้แก่กองทนุรวมฯ เพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิมของผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทนุในกองทนุรวมฯ และ

การขยายขนาดของกองทุนรวมฯ สง่ผลให้กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องท่ีมากขึน้ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคาซือ้ขาย

กองทุนรวมฯ ในตลาดรองเน่ืองจากเป็นการขยายฐานของนกัลงทุน กลุ่มบริษัทจึงมีความมัน่ใจว่าการขาย

ทรัพย์สนิให้แก่กองทนุรวมฯ จะสามารถทําได้อย่างต่อเน่ืองและกลุม่บริษัทยงัมีการพิจารณาโอกาสในการขาย

ทรัพย์สนิให้แก่ผู้สนใจรายอ่ืนนอกจากกองทนุรวมฯ เช่น ผู้ เช่าของโครงการฯ หรือนกัลงทนุรายอ่ืน เป็นต้น 

7. ความเสีย่งจากการทําธุรกิจแขง่ขนักบักองทนุรวมฯ  

เน่ืองจากรายได้หลกัของกองทนุรวมฯ มาจากการให้เช่าทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมฯ เข้าลงทนุซึ่งเป็นโครงการฯ ท่ีมี

ลกัษณะใกล้เคียงกนักบัโครงการฯ ท่ีกลุม่บริษัท เป็นผู้พฒันา รวมถึงบริษัท ยงัเป็นผู้บริหารในการนําทรัพย์สิน

ออกให้เช่าให้กบักองทนุรวมฯ ดงันัน้จึงอาจมีความเสี่ยงจากความขดัแย้งของผลประโยชน์ระหว่างกลุม่บริษัท 

และกองทนุรวมฯ อยา่งไรก็ตาม โดยปกติลกูค้าท่ีต้องการพืน้ท่ีโครงการฯ จะพิจารณาตดัสินใจเลือกจากความ

ต้องการของตนเองเป็นหลกัโดยมีหลกัเกณฑ์ในการเลือก เช่น ทําเลท่ีตัง้ ขนาด ลกัษณะเฉพาะ และกรอบ

ระยะเวลา ประกอบกบัรูปแบบการเช่าสว่นใหญ่ทัง้ของกลุม่บริษัท และกองทนุรวมฯ จะเป็นสญัญาการเช่าระยะ

ยาว รวมทัง้ผู้ เช่าสว่นใหญ่จะต้องลงทนุติดตัง้อปุกรณ์ และมีการจ้างแรงงานในพืน้ท่ี ซึง่ทําให้เกิดต้นทนุการย้าย

สถานท่ี นอกจากนัน้โอกาสท่ีพืน้ท่ีเช่าของกองทนุรวมฯ จะวา่งจากการท่ีผู้ เช่าเดิมไมต่อ่สญัญาเช่ายงัมีค่อนข้าง

ตํ่าเน่ืองจากผู้ เช่าของกองทนุรวมฯ ทัง้หมดในปัจจุบนัเช่าโครงการฯ ในลกัษณะ Built to Suit โดยในกรณีท่ีมี

การแขง่ขนัระหวา่งกลุม่บริษัท และกองทนุรวมฯ การแขง่ขนัจะเป็นไปอย่างโปร่งใสตามแบบการค้าปกติ (arm-

length basis) ผู้บริหารของกลุม่บริษัท ทัง้ในฐานะทีมงานผู้พฒันาโครงการเพ่ือให้เช่าและในฐานะผู้บริหารดแูล

ทรัพย์สนิของกองทนุรวมฯ มีความตัง้ใจอยา่งยิ่งท่ีจะทําให้ทัง้กลุม่บริษัท และกองทนุรวมฯ เติบโตคู่กนัไปอย่าง

ยัง่ยืน  
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8. ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

การดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท ต้องใช้เงินลงทนุสงู ดงันัน้หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดปรับตวัสงูขึน้ กลุม่บริษัท 

ก็จะมีภาระในการจ่ายดอกเบีย้ท่ีสงูขึน้ ซึ่งจะมีผลกระทบทําให้กําไรของกลุม่บริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม อตัรา

ดอกเบีย้เงินกู้ของกลุม่บริษัทท่ีกู้ยืมจากสถาบนัการเงินสว่นใหญ่ในปัจจบุนัอยูใ่นอตัราไมเ่กินกวา่อตัราดอกเบีย้

เงินกู้ สําหรับลกูค้าชัน้ดี (Minimum Lending Rate หรือ MLR) ของสถาบนัการเงินนัน้ๆ ประกอบกับการท่ี

แผนการจดัหาเงินทนุเพ่ือพฒันาโครงการฯ ของกลุม่บริษัทนัน้ไม่ได้พึ่งพิงการใช้เงินกู้จากสถาบนัทางการเงิน

เพียงอย่างเดียว แต่กลุ่มบริษัทยงัได้มีนโยบายจัดหาเงินทุนและระดมทุนจากแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ อย่างสมดุล 

โดยเฉพาะส่วนการระดมทนุผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์ และจากการจําหน่ายทรัพย์สินผ่านกองทนุรวมฯ ซึ่งจะ

เป็นแหล่งเงินทุนสําคัญท่ีนํามาใช้ในการลงทุนในอนาคต และด้วยบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กลุม่บริษัทจะสามารถเพ่ิมช่องทางการระดมทนุผา่นตลาดทนุได้ 

9. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และปัจจยัมหภาคอ่ืนๆ 

เน่ืองจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ ดังนัน้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทัง้ใน

ระดบัประเทศ และระดบัโลกจึงส่งผลกระทบต่อกลุม่ลกูค้าและรายได้ของกลุม่บริษัทซึ่งอาจทําให้กลุ่มลกูค้า

ปรับลดการผลิต หรือชะลอแผนการลงทุนในต่างประเทศ การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC) ในปี 2558 อาจทําให้ในอนาคต กลุม่ลกูค้าปัจจุบนัและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

ตดัสินใจย้ายฐานการผลิตและการลงทนุไปในประเทศท่ีทําให้กลุม่ลกูค้ามีประสิทธิภาพในการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ 

รวมถึงเหตุการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ ท่ีอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลกัษณ์ 

ความสนใจและความมัน่ใจของกลุม่ลกูค้าในการเข้ามาลงทนุในประเทศไทย นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงคณะ

รัฐบาล หรือคณะทํางานท่ีเก่ียวข้องท่ีบ่อยครัง้ ทําให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองและไม่แน่นอนทางด้านนโยบาย ซึ่ง

กลุม่บริษัทอาจมีความเสีย่งท่ีจะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในสว่นของนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมการ

ลงทุน การพฒันาพืน้ท่ีอุตสาหกรรม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยงัเป็นแหลง่ลงทุนท่ีน่าสนใจของ

ตา่งประเทศท่ีจะเข้ามาทําธุรกิจในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เน่ืองจากประเทศไทยมีแรงงานท่ีมีคณุภาพ

มากกว่าและอัตราค่าจ้างไม่สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับยุโรปและสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศอ่ืนๆ ใน

ภมูิภาคเอเชีย รวมถึงยงัมีโครงสร้างพืน้ฐาน นัน่คือระบบสาธารณปูโภคท่ีพร้อม  ขณะเดียวกนัภาวะความไม่

แน่นอนทางเศรษฐกิจ กลับส่งผลกระทบในเชิงบวกให้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทเน่ืองจากบริษัทส่วนใหญ่

จําเป็นต้องลดภาระต้นทนุในการดําเนินงานจึงสง่ผลให้การตดัสินใจเช่า หรือ outsource ธุรกิจท่ีไม่ใช่กิจกรรม

หลกัขององค์กรเป็นทางเลอืกท่ีดีในช่วงสภาวะการณ์ดงักลา่ว  

5.3 ประมาณทางการเงนิในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถงึข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

และสอบทานตวัเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระว่าประมาณผลการ

ดาํเนินงานได้จัดทาํขึน้โดยความระมัดระวัง 

-ไมไ่ด้จดัทํา- 
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5.4 รายช่ือผู้บริหารและรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก 

5.4.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางจรีพร อนนัตประยรู กรรมการบริษัท  

3. นายสรุเธียร จกัรธรานนท์ กรรมการบริษัท 

4. นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการบริษัท 

5. นายณรงค์ กริชชาญชยั กรรมการบริษัท 

6. นายสมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั กรรมการบริษัท 

7. ดร.พิชิต อคัราทิตย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. ดร.สมศกัดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. ดร.กฤษณา สขุบญุญสถิตย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

5.4.2 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางจรีพร อนนัตประยรู กรรมการบริหาร 

3. นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการบริหาร 

4. นายณรงค์ กริชชาญชยั กรรมการบริหาร 

5. นายสมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั กรรมการบริหาร 

6. นายอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร กรรมการบริหาร 

7. นายจกัรภพ เน่ืองจํานงค์ กรรมการบริหาร 

 

5.4.3 ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายสมยศ อนนัตประยรู ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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2. นางจรีพร อนนัตประยรู กรรมการผู้จดัการ 

3. นายอรรถวิทย์ เฉลมิทรัพยากร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

4. นายสมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินและการบญัชี 

5. นางสาวอารีย์ ตณัฑ์สทุธิวงศ์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

6. นายจกัรภพ เน่ืองจํานงค์ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 

7. นายจกัรกฤษณ์ ไชยสนิท ผู้ อํานวยการฝ่ายการจดัการโครงการก่อสร้าง 

8. นายธนภทัร อนนัตประยรู  รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

 

5.4.3 ผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 24 มิถนุายน 2556 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ลา่สดุ บริษัทฯ มีหุ้นท่ีออกและ

จําหนา่ยแล้วทัง้หมด 611,998,983 หุ้น โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น  จาํนวนหุ้นที่ถอื  ร้อยละ 

1. กลุม่ตระกลูอนนัตประยรู 

   

 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จํากดั 153,612,000 25.10 

 

นาง จรีพร อนนัตประยรู 117,857,940 19.26 

 

นาย สมยศ อนนัตประยรู 112,457,976 18.38 

 

นาย ธนภทัร อนนัตประยรู 600,000 0.10 

 

น.ส. นลนิ อนนัตประยรู 265,280 0.04 

 

นาย สาโรช อนนัตประยรู 68,500 0.01 

 

นาย สทิธิพล อนนัตประยรู 13,200 0.00 

 

นาง ชตุิมา อนนัตประยรู 5,000 0.00 

  นาย สมบรูณ์ อนนัตประยรู 3,600 0.00 

  รวม     384,883,496 62.89 

2. กลุม่ตระกลูชลคดีดาํรงกลุ 

   นาย สมพงษ์ ชลคดีดาํรงกลุ 27,158,000 4.44 

 นาย สมพงษ์ ชลคดีดาํรงกลุ โดย บลจ.แอสเซทพลสั จํากดั 24,260,000 3.96 

 นาง วารุณี ชลคดีดาํรงกลุ 4,140,000 0.68 

 น.ส. ขนิษฐา ชลคดีดาํรงกลุ 431,400 0.07 

 น.ส. นทัยา ชลคดีดาํรงกลุ 416,800 0.07 

  นาย พงษ์พฒัน์ ชลคดีดาํรงกลุ 399,600 0.07 

  รวม     56,805,800 9.28 
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3 น.ส. ธนวด ี ตัง้สทิธิโชค 15,070,600 2.46 

        15,070,600 2.46 

4. กลุม่ตระกลูจารุกรสกลุ 

   

 

นาย วฒุ ิ จารุกรสกลุ 12,560,000 2.05 

 

นาย ธีระ จารุกรสกลุ 600,000 0.10 

 

น.ส. จารุวรรณ จารุกรสกลุ 240,012 0.04 

 

น.ส. ภสันนัท์ จารุกรสกลุ 153,020 0.03 

 

นาย อนวุฒัน์ จารุกรสกลุ 153,000 0.03 

 

นาง มาล ี จารุกรสกลุ 48,000 0.01 

 

รวม 

  

13,754,032 2.25 

5. น.ส. นลนิรัตน์ แซอ่ึง้ 6,681,000 1.09 

  รวม     6,681,000 1.09 

6. กลุม่ตระกลูศรีชยัวฒัน์ 

   

 

นาง เฉลยีว ศรีชยัวฒัน์ 6,624,000 1.08 

 

น.ส. กลุนาถ ศรีชยัวฒัน์ 36,000 0.01 

  นาย ประภาส ศรีชยัวฒัน์ 18,000 0.00 

  รวม     6,678,000 1.09 

7. กลุม่ตระกลูทิพานําชยั 

   

 

นาย สรุชยั ทิพานําชยั 5,541,000 0.91 

 

นาง กณุฑิกา ทิพานําชยั 216,000 0.04 

 

นาย สริวิชญ์ ทิพานําชยั 200,480 0.03 

 

น.ส. สภุาภรณ์ ทิพานําชยั 200,000 0.03 

  นาย ณฐพงศ์ ทิพานําชยั 200,000 0.03 

  รวม     6,357,480 1.04 

8 กลุม่ตระกลูพูพิ่สทุธ์ิ 

   

 

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

 

นาง วารุณี พูพิ่สทุธ์ิ 253,800 0.04 

 

นาย ชยัวฒัน์ พูพิ่สทุธ์ิ 69,000 0.01 

 

นาง คนงึสขุ พูพิ่สทุธ์ิ 55,800 0.01 

  น.ส. อรวรรณ พูพิ่สทุธ์ิ 16,500 0.00 

  รวม     6,310,400 1.03 

9 กลุม่ตระกลูไชยสนิท 

   

 

นาย จกัรกฤษณ์ ไชยสนิท 6,075,000 0.99 

  นาง ตุ้มทอง ไชยสนิท 2,000 0.00 

  รวม     6,077,000 0.99 
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10 กลุม่ตระกลูธาราหิรัญโชต ิ

  

 

นาง วิวรรณ ธาราหิรัญโชต ิ 3,366,000 0.55 

 

นาย โยธิน ธาราหิรัญโชต ิ 2,210,000  0.36 

  รวม     5,576,000  0.91 

 

รวมผู้ถอืหุ้นสงูสุด 10 รายแรก 508,193,808 83.04 

  ผู้ถอืหุ้นรายย่อยอื่น   103,805,175 16.96 

 

รวมทัง้หมด 

 

611,998,983 100.00 

 

5.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญ (ถ้ามี)  

-ไมม่ี- 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัความพอเพียงของเงนิทุนหมุนเวียน ในกรณีที่มีไม่เพียงพอ

ให้ระบุแหล่งที่มาของเงนิทุนนีด้้วย 

ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติอนมุตัิดงันี ้

(ก) ให้บริษัทฯ ขายทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย อนัได้แก่ บริษัท ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากดั 

และบริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด รวมจํานวน 6 รายการ ให้แก่กองทุนฯ ในราคาขายไม่ตํ่ากว่า 

4,400,000,000 บาท ในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 3 ของกองทนุฯ (“การขายทรัพย์สนิให้แก่กองทนุฯ”) 

(ข) ให้บริษัทฯ จองซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนฯ โดยมีจํานวนเงินจองซือ้ตํ่าสดุ 582,000,000 บาท และ 

สงูสดุ 627,000,000 บาท ในการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 3 ของกองทนุรวม (“การจองซือ้หนว่ยลงทนุ”)  

(ค) ให้บริษัทหรือบริษัทย่อยดําเนินโครงการในอนาคต จํานวน 11 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทัง้หมด

โดยประมาณ 9,743,635,397.18 บาท ถึง 11,294,741,867.18 บาท (“โครงการในอนาคต”)  

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศท่ีบริษัทฯ ได้เปิดเผยแล้ว การทํารายการดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการเห็นวา่ การขายทรัพย์สนิให้แก่กองทนุฯ จะรับรู้กําไรจากการขายทรัพย์สนิทนัที อีกทัง้ยงัสามารถนาเงินทนุท่ี

ได้รับจากการขายทรัพย์สินไปชําระหนีแ้ละใช้ในการพฒันาและขยายธุรกิจได้ในอนาคต ดงันัน้ บริษัทฯ จะมีเงินทนุและ

ศกัยภาพท่ีจะดําเนินโครงการในอนาคตต่อไปได้ โดยสามารถลดจํานวนเงินท่ีจะต้องกู้ ยืมมาดําเนินโครงการในอนาคต 

และในสว่นของการจองซือ้หนว่ยลงทนุ บริษัทฯ จะใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และเงินท่ีได้จากการออกหุ้นกู้  (ถ้ามี) ใน

การจองซือ้ ในการกู้ยืมเงินฯ บริษัทฯ จะกู้ยืมเงินระยะสัน้ (bridge loan) นอกจากนี ้เงินท่ีได้จากการขายทรัพย์สินให้แก่

กองทนุฯ แล้ว บริษัทฯ จะนําเงินมาชําระหนีด้งักลา่ว ดงันัน้ การขายทรัพย์สนิให้แก่กองทนุจึงทําให้บริษัทฯ สามารถลงทนุ

การจองซือ้หนว่ยลงทนุเพ่ือดํารงการถือหนว่ยลงทนุของบริษัทฯ ในกองทนุฯ ร้อยละ 15   

ด้วยเหตดุงักลา่ว คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมีสภาพคลอ่งเพียงพอสําหรับการ

ดําเนินธุรกิจ ตอ่ไป  
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7. คดหีรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสาํคัญซ่ึงอยู่ระหว่างดาํเนินการ 

-ไมม่ี- 

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกนัระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการผู้บริหารและผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นทัง้

ทางตรงและทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ตามงบการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 

ที่ บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ความจําเป็น/ความสมเหตสุมผลของ

รายกร 

1.  บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิง้ 

จํากดั 

 ผู้ ถือใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ 

โดย 

 นายสมยศ อนันตประยูร 

ถือหุ้ น บริษัทเอส แอนด์ 

เจ โฮลดิง้ จํากัด ร้อยละ 

52.50 

 นางจรีพร อนันตประยูร 

ถือหุ้ น บริษัทเอส แอนด์ 

เจ โฮลดิง้ จํากัด ร้อยละ 

42.50 

 กรรมการร่วมกันกับ บริษัทฯ 

ไ ด้ แ ก่ น า ย ส ม ย ศ  อ นั น ต

ประยรู 

 

1. คา่บริการอาคารสํานกังานของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

บริษัทฯ รับบริการการใช้พืน้ทีอ่าคาร

จาก บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิง้ 

จํากดั เพ่ือใช้เป็นสํานกังาน ตาม

สญัญาการให้บริการสําหรับ

ระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตว่นัที่ 1 ม.ค. 

2555 ถึงวนัที่ 31 ธ.ค. 2557 และมี

อตัราคา่บริการสําหรับเดือนก.ค.

2555-ธ.ค.2557 เดือนละ 643,175 

บาท ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม ซึง่คิดบน

พืน้ที่ที่ให้บริการ 2,572.70 ตร.ม. 

ทัง้นี ้อตัราคา่บริการอยูใ่นอตัรา 250 

บาทตอ่ ตร.ม. ซึง่เป็นอตัราคา่เชา่ที่

เทียบเคียงได้กบัคา่เชา่ในพืน้ที่

ใกล้เคียง 

   2. คา่เชา่รถยนต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ทําสญัญาเชา่รถยนต์จาก 

บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิง้ จํากดั 

สําหรับระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต ่1 ก.ย. 

2554 ถึง 31 ส.ค. 2555 และตอ่

สญัญาเพ่ิมอีก 1 ปี ตัง้แตว่นัที่ 1 ก.ย. 

2555 ถึง 31 ส.ค. 2556 มีอตัราคา่

เชา่เดือนละ 44,500 บาท ไมร่วม

ภาษีมลูคา่เพ่ิม โดยคา่เชา่รถยนต์

ดงักลา่วเป็นราคาทีค่ํานวณจาก

มลูคา่สทุธิทางบญัชีบวกด้วยอตัรา

กําไรร้อยละ 20 สําหรับระยะเวลาการ

ใช้งาน 5 ปี และคํานวณเป็นคา่เชา่

รายเดือนดงักลา่ว 

2. บริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล 

จํากดั 

 นายณรงค์ กริชชาญชยั เป็น

กรรมการของ บริษัทฯ ตัง้แต่

วนัที่ 22 พฤศจิกายน 2554 

 นายณรงค์ กริชชาญชยั ถือ

หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 33.3 

(ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556) 

คา่ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย 

เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มี

งานทางด้านกฎหมายจํานวนมาก

และซบัซ้อน ซึง่ต้องมีนกักฎหมายที่

เช่ียวชาญในหลายด้าน ในขณะที่ 

ปัจจบุนั ไมมี่พนกังานฝ่ายกฎหมาย 

ดงันัน้ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจงึได้



23 
 

และเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ

ลงนามของ บริษัท อาร์แอล 

เคาน์เซิล จํากดั 

วา่จ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ภายนอกเพ่ือให้คําปรึกษาทาง

กฎหมายในเร่ืองตา่งๆ ร่วมกบั

พนกังานฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย รวมถึงการชว่ย

ตรวจสอบเอกสารสญัญาตา่งๆ ที่

เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยอตัราคา่ที่ปรึกษา

กฎหมายอยูใ่นชว่งอตัรา 3,500-

4,000 บาทตอ่ชัว่โมง (ปี 2556) ซึ่ง

อตัราคา่ที่ปรึกษากฎหมายดงักลา่ว

อยูใ่นระดบัไมเ่กินกวา่อตัราตลาด 

 

9. สรุปสาระของสัญญาที่สาํคัญๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

9.1 บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ 

 

คูส่ญัญา:   บริษัทฯ และ บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชัน่ จํากดั (“BSY”) 

วนัท่ีลงนาม:  22 มีนาคม 2555 

วนัท่ีสิน้สดุ:   ไมม่ี 

เง่ือนไขการบอกเลกิ:  ไมม่ี 

วตัถปุระสงค์:  เพ่ือกําหนดกรอบความร่วมมือในการพฒันาผลติภณัฑ์ทัง้ในด้านคณุภาพและราคา

ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า และแขง่ขนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

เหนือคูแ่ขง่ ตลอดจนกําหนดข้อตกลงในการนําองค์ความรู้ไปใช้ 

สาระสาํคญั:  

1. ในการเข้าประมลูงาน หรือเจรจากบัลกูค้าท่ีมีความต้องการเช่าอาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า 

หรือโรงงานแบบ Built-to-Suit หากบริษัทฯ ร้องขอ BSY จะเข้าร่วมประมูลงาน หรือเจรจากบัลกูค้า

ดงักลา่วในฐานะผู้ รับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ  

2. BSY จะร่วมกบับริษัทฯ ในการพฒันาผลติภณัฑ์ ข้อมลูทางเทคนิค และ/หรือองค์ความรู้ (Know-How) 

ท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้างอาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า หรือโรงงาน โดย 

BSY และบริษัทฯ จะร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายฝ่ายละเท่าๆกนั และ (Know-How) ท่ีเกิดขึน้นีถื้อเป็น

กรรมสิทธ์ิร่วมกนัระหว่างบริษัทฯ และ BSY โดยท่ี BSY ตกลงท่ีจะไม่นํา (Know-How) ท่ีได้พฒันาขึน้

ร่วมกบับริษัทฯ ไปเปิดเผยแก่หรือใช้ในงานก่อสร้างของผู้ ท่ีประกอบธุรกิจให้เช่าโครงการฯ ท่ีเป็นคู่แข่ง

ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนจะไม่เข้าทําสญัญา หรือความตกลงในลกัษณะเดียวกันกับความ

ร่วมมือภายใต้บนัทกึนีก้บัคูแ่ขง่ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืลว่งหน้าจาก

บริษัทฯ ในกรณีท่ีสงสยัว่าผู้ ใดเป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่นัน้ BSY ตกลงท่ีจะหารือกับ

บริษัทฯ ก่อน  
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3. BSY จะให้คําปรึกษาและแนะนําแก่บริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการแข่งขนัเหนือ

ผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ในธุรกิจให้เช่าโครงการฯ 

4. BSY จะแนะนําตลอดจนชกัชวนให้ผู้ ท่ีประสงค์หรือมีศกัยภาพท่ีจะเช่าอาคารคลงัสินค้า ศนูย์กระจาย

สนิค้าและ/หรือโรงงานให้มาเป็นลกูค้าของบริษัทฯ 

5. BSY ตกลงวา่ บรรดาแบบแปลน เอกสาร ข้อมลู หรือสิง่ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัลกูค้าของบริษัทฯ และ/หรืองาน

ก่อสร้างท่ี BSY รับจ้างดําเนินการก่อสร้างให้แก่บริษัทฯ เป็นข้อมลูความลบัทางธุรกิจ ไมว่า่ด้วยเหตผุล

ใดๆก็ตาม BSY จะไมนํ่าข้อมลูความลบัดงักลา่วไปเปิดเผย หรือกระทําการใดๆ อนัเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืน

ทราบถึงข้อมลูความลบันี ้ ไมว่า่ในระหวา่งระยะเวลาของบนัทกึนี ้ หรือหลงัจากท่ีบนัทกึนีส้ิน้ลงก็ตาม 

เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัทฯ ลว่งหน้า หรือเป็นการปฏิบตัิตามคาํสัง่ กฎ ระเบียบ 

หรือบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย หรือตามคําสัง่ศาล หรือสว่นราชการท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 

 

9.2 สัญญาบริหารอสังหาริมทรัพย์และสัญญาตกลงกระทาํการ 

 

บริษัทฯ ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุฯ โดยมีสรุปสาระสาํคญัดงันี ้

 

1. สญัญาบริหารอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาตกลงกระทําการเมื่อจดัตัง้กองทนุรวม  

ระยะเวลาการจ้างบริหาร 8 ปี นบัจากวนัท่ี 14 ธันวาคม 2553 เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 8 ปี และบริษัทฯ

มิได้ปฏิบัติหน้าท่ีผิดในข้อท่ีเป็นสาระสําคัญ กองทุนรวมฯ จะพิจารณาต่ออายุ

สญัญานีอ้อกไปอีกเป็นคราว คราวละไมเ่กิน 5 ปี 

อตัราคา่ตอบแทนตอ่ปี ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท่ีบริหาร  1. โครงการคลงัสนิค้า 1 และ 2 (Kao) 

2. โครงการอาคารโรงงาน (Primus) 

ข้อตกลงไมแ่ขง่ขนักบั

กิจการของกองทนุรวม 

หากบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะเสนอทรัพย์สนิอ่ืนให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้าใดๆ 

เพ่ือการให้เช่าและ/หรือโอนสทิธิการเช่าในทรัพย์สนิประเภทคลงัสนิค้า และ/หรือ

โรงงานของบริษัทฯซึง่ตัง้อยูใ่นรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สนิของกองทนุรวมฯ 

บริษัทฯ ตกลงเสนอทรัพย์สนิของกองทนุรวมฯ ให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้านัน้กอ่น 

หากเป็นไปตามเง่ือนไขดงันี ้

• บริษัทฯ ยงัคงปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมฯ 

สาํหรับทรัพย์สนิดงักลา่วของกองทนุ และ 

• ทรัพย์สนิของกองทนุรวมฯ เป็นทรัพย์สนิท่ีมีคณุสมบตัิตรงกบัประเภทธุรกิจของ

ลกูค้าหรือนายหน้า 

ข้อตกลงเก่ียวกบัการถือ

ครองหนว่ยลงทนุ 

ภายในระยะเวลา 8 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารทรัพย์สนิมีผลใช้บงัคบั 

บริษัทฯ ตกลงรักษาสดัสว่นการถือครองหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมฯ ท่ีมีการ

เสนอขายครัง้แรก ซึง่อยูใ่นความครอบครองของบริษัทฯ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง

ตามท่ีระบไุว้ในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ร้อย
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ละ 20 ของหนว่ยลงทนุทัง้หมดของกองทนุ ทัง้นีห้ากกองทนุรวมฯ มีการเสนอขาย

หนว่ยลงทนุเพ่ือเพ่ิมทนุในอนาคต ให้ถือวา่บริษัทฯ ไมต้่องอยูใ่นข้อบงัคบัข้างต้น 

 

2. สญัญาบริหารอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาตกลงกระทําการเมื่อเพ่ิมทนุกองทนุรวมครัง้ท่ี 1 

ระยะเวลาการจ้างบริหาร 30 ปี นับจากวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2555 ทัง้นีเ้ว้นแต่ระยเวลาของสัญญาเช่า

ทรัพย์สนิท่ีบริหารดงักลา่วจะสิน้สดุลงก่อน 

อตัราคา่ตอบแทนตอ่ปี ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท่ีบริหาร  1. โครงการ DKSH Consumer 

2. โครงการ DKSH 3M 

3. โครงการ DKSH บางปะอิน 

4. โครงการ Ducati 

ข้อตกลงไมแ่ขง่ขนักบั

กิจการของกองทนุรวม 

หากบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะเสนอทรัพย์สนิอ่ืนให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้าใดๆ 

เพ่ือการให้เช่าและ/หรือโอนสทิธิการเช่าในทรัพย์สนิประเภทคลงัสนิค้า และ/หรือ

โรงงานของบริษัทฯ ซึง่ตัง้อยูใ่นรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สนิของกองทนุรวมฯ 

บริษัทฯ ตกลงเสนอทรัพย์สนิของกองทนุรวมฯ ให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้านัน้กอ่น 

หากเป็นไปตามเง่ือนไขดงันี ้

• บริษัทฯ ยงัคงปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมฯ 

สาํหรับทรัพย์สนิดงักลา่วของกองทนุ และ 

• ทรัพย์สนิของกองทนุรวมฯ เป็นทรัพย์สนิท่ีมีคณุสมบตัิตรงกบัประเภทธุรกิจของ

ลกูค้าหรือนายหน้า 

ข้อตกลงเก่ียวกบัการถือ

ครองหนว่ยลงทนุ 

ภายในระยะเวลา 8 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารทรัพย์สินสําหรับการ

เพ่ิมทนุครัง้ท่ี 1 มีผลใช้บงัคบั (“ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ”) บริษัทฯ ตก

ลงรักษาสดัสว่นการถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ ซึ่งออกและเสนอขาย

สําหรับการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 1 ให้อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ี

เก่ียวข้องตามท่ีระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมี

สดัสว่นการถือครองหนว่ยลงทนุดงันี ้

• ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ ท่ีออกและเสนอขาย

สําหรับการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 1 ในระยะเวลา 2 ปีแรกของระยะเวลาการถือครอง

หนว่ยลงทนุ และ 

• ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ ท่ีออกและเสนอขาย

สาํหรับการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 1 ภายในระยะเวลา ปีท่ี 3 ถึงปีท่ี 8 ของระยะเวลาการ

ถือถือครองหนว่ยลงทนุ  

3. สญัญาบริหารอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาตกลงกระทําการเมื่อเพ่ิมทนุกองทนุรวมครัง้ท่ี 2 

ระยะเวลาการจ้างบริหาร 30 ปี นับจากวันท่ี 10 มกราคม 2556 ทัง้นีเ้ว้นแต่ระยะเวลาของสัญญาเช่า

ทรัพย์สนิท่ีบริหารดงักลา่วจะสิน้สดุลงก่อน 
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อตัราคา่ตอบแทนตอ่ปี ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท่ีบริหาร 1. โครงการ Kao Phase 3  

2. โครงการ Healthcare 

ข้อตกลงไมแ่ขง่ขนักบั

กิจการของกองทนุรวม 

หากบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะเสนอทรัพย์สนิอ่ืนให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้าใดๆ 

เพ่ือการให้เช่าและ/หรือโอนสทิธิการเช่าในทรัพย์สนิประเภทคลงัสนิค้า และ/หรือ

โรงงานของบริษัทฯ ซึง่ตัง้อยูใ่นรัศมี 20 กิโลเมตรจากทรัพย์สนิของกองทนุรวมฯ 

บริษัทฯ ตกลงเสนอทรัพย์สนิของกองทนุรวมฯ ให้แก่ลกูค้าหรือนายหน้านัน้กอ่น 

หากเป็นไปตามเง่ือนไขดงันี ้

• บริษัทฯ ยงัคงปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมฯ 

สาํหรับทรัพย์สนิดงักลา่วของกองทนุ และ 

• ทรัพย์สนิของกองทนุรวมฯ เป็นทรัพย์สนิท่ีมีคณุสมบตัิตรงกบัประเภทธุรกิจของ

ลกูค้าหรือนายหน้า 

ข้อตกลงเก่ียวกบัการถือ

ครองหนว่ยลงทนุ 

ภายในระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารทรัพย์สินสําหรับการ

เพ่ิมทนุครัง้ท่ี 2 มีผลใช้บงัคบั (“ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ”) บริษัทฯ ตก

ลงรักษาสดัสว่นการถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ ซึ่งออกและเสนอขาย

สําหรับการเพ่ิมทุนครัง้ท่ี 2 ให้อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ี

เก่ียวข้องตามท่ีระบไุว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 10 ของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฯ ท่ีออกและเสนอขายสําหรับการ

เพ่ิมทนุครัง้ท่ี 2 

 

10. ข้อความที่ระบุว่าผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ให้ระบุชื่อและจาํนวนหุ้น

ของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

-ไมม่ี- 

11. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

โปรดดสูิง่ท่ีสง่มาด้วย 4 และ สิง่ท่ีสง่มาด้วย 8 

12. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 10 
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ลายมือช่ือ ………………………………………………... กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

 (นายสมยศ อนนัตประยรู)  

   

ลายมือช่ือ ………………………………………………... กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

 (นางจรีพร อนนัตประยรู)  

   

ลายมือช่ือ ………………………………………………... กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

 (นายสมศกัดิ์ บญุช่วยเรืองชยั)  
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สรุปการประเมินของผู้ประเมิน 































ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 10 

ข้อบงัคบัของบริษัทบริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมด หรือผูถื้อหุ้น

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย

ไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่

ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้ง

จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 

และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาคาํบอก

กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 

สาม (3) วนั 

ทั้ งน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นท่ีตั้ งสํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะกาํหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) 

คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) 

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้

ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ

หุน้ร้องขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้อง

ขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม 

ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี



แต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็น

ประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้ถือวา่หุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น

พิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 

และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้ งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

สาํคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบั

บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(ฉ) การเลิกบริษทั  

(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(7) กิจการอ่ืนๆ 

 



หนา้ 1 ของจาํนวน 2 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน)  

(General Form)  
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  
--------------------- 

 
 

เขียนท่ี  
Written at 
วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1) ขา้พเจา้  สัญชาติ   
       I/We Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี    ถนน      ตาํบล/แขวง       
Reside at     Road      Tambol/Khwaeng  
อาํเภอ/เขต    จงัหวดั      รหัสไปรษณีย ์       
Amphoe/Khet    Province     Postal Code   

 
(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

      being a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited 
 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                           เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of                                                                             shares, and having the right to vote equal to                                            votes as follows: 

 หุ้นสามญั       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                      เสียง 
  ordinary share       shares, having the right to vote equal to           votes, 

 หุ้นบุริมสิทธิ       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                        เสียง 
  preference share       shares, having the right to vote equal to                                                                   votes. 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้     
      Hereby appoint 

 (1)         อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                     
           age          years, resides at    
ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต                      
Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั     รหัสไปรษณีย ์    หรือ 

Province    Postal Code    , or 
 (2)  นายพิชิต อคัราทิตย ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ 58 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  8/105            

       Chairman of Audit Committee age          years, resides at    
ถนน     ตาํบล/แขวง  อนุสาวรีย ์   อาํเภอ/เขต  บางเขน                      
Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ์    หรือ 

Province    Postal Code    , or 
 (3)  นายสมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ กรรมการตรวจสอบ   อาย ุ 41 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  120/553    

       Audit Committee   age          years, resides at    
ถนน  สุขมุวทิ 101/1  ตาํบล/แขวง  บางนา   อาํเภอ/เขต  บางนา           
Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ์     หรือ    
Province    Postal Code    , or 

 (4)  นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย ์ กรรมการตรวจสอบ   อาย ุ 42 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  48/126    
       Audit Committee   age          years, resides at    
ถนน  เสรี    ตาํบล/แขวง  สวนหลวง   อาํเภอ/เขต  สวนหลวง           
Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ์      
Province    Postal Code    r 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

RL1
Typewritten Text
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11



หนา้ 2 ของจาํนวน 2 หนา้ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 
คร้ังท่ี 1/2556     ในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556    เวลา 13.30 น. 
No. 1/2013    on 27 August 2013    at 1.30 p.m. 
ณ ห้องสวนหลวง บอลรูม โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขท่ี 333 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

at Ballroom Suanlaung, Novotel Bang Na Hotel, No. 333 Moo 6, Srinakarin Road, Nongbon Sub-District, Praves District, Bangkok 10250 or any adjournment at any date, time and place 
thereof. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
 
 
 
หมายเหตุ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Remark 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for 
splitting votes. 
 



หนา้ 1 ของจาํนวน 4 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 
(แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

(Specific Form) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 
 

 
เขียนท่ี  
Written at 
วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1) ขา้พเจา้  สัญชาติ   
       I/We Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน     ตาํบล/แขวง       
Reside at    Road     Tambol/Khwaeng  
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั     รหัสไปรษณีย ์      
Amphoe/Khet  Province     Postal Code   

 
(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

      being a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited 
 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                           เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of                                                                             shares, and having the right to vote equal to                                            votes as follows: 

 หุ้นสามญั       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                      เสียง 
  ordinary share       shares, having the right to vote equal to           votes, 

 หุ้นบุริมสิทธิ       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                        เสียง 
  preference share       shares, having the right to vote equal to                                                                   votes. 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้     
      Hereby appoint 

 (1)       อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                     
        age          years, resides at    
ถนน     ตาํบล/แขวง     อาํเภอ/เขต     
Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั     รหัสไปรษณีย ์    หรือ 

Province     Postal Code    , or 
 (2) นายพิชิต อคัราทิตย ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 58 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 8/105                  

     Chairman of Audit Committee age          years, resides at    
ถนน     ตาํบล/แขวง   อนุสาวรีย ์  อาํเภอ/เขต  บางเขน   
Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ์    หรือ 

Province     Postal Code    , or 
 (3) นายสมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ 41 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 120/553    

     Audit Committee  age          years, resides at    
ถนน  สุขมุวทิ 101/1  ตาํบล/แขวง   บางนา  อาํเภอ/เขต  บางนา   
Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ์    หรือ 

Province     Postal Code    , or 
 (4) นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย ์ กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ 42 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 48/126    

     Audit Committee  age          years, resides at    
ถนน  เสรี   ตาํบล/แขวง   สวนหลวง  อาํเภอ/เขต  สวนหลวง   
Road      Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ์                       
Province     Postal Code       

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

RL1
Typewritten Text
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11



 

หนา้ 2 ของจาํนวน 4 หนา้ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders 
คร้ังท่ี 1/2556     ในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556    เวลา 13.30 น. 

No. 1/2013    on 27 August 2013    at 1.30 a.m. 
ณ ห้องสวนหลวง บอลรูม โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขท่ี 333 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

at Ballroom Suanlaung, Novotel Bang Na Hotel, No. 333 Moo 6, Srinakarin Road, Nongbon Sub-District, Praves District, Bangkok 10250 or any adjournment at 
any date, time and place thereof. 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows; 

 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  รับทราบ/ Acknowledge    ไม่รับทราบ/ Not Acknowledge  งดออกเสียง/ Abstain 

 
วาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จําหน่าย 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  รับทราบ/ Acknowledge    ไม่รับทราบ/ Not Acknowledge  งดออกเสียง/ Abstain 

 
วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพือ่ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 
วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 1/2556 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 
วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 
วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 
วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 



 

หนา้ 3 ของจาํนวน 4 หนา้ 

วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติการขายทรัพย์สินให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 
วาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัติจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 
วาระท่ี 10 พจิารณาอนุมัติการได้มาซ่ึงทรัพย์สินซ่ึงเป็นการดําเนินโครงการในอนาคต 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
The proxy’s vote in any agenda which is not in compliance with this Proxy shall be incorrect and not be my/our vote as a shareholder. 
 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด

นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้

ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any tact the 
proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุก

ประการ 
 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting (other than the case where the proxy does not vote in compliance herewith) shall be deemed as 
my/our own act(s) in every respects. 
 
 

    ลงช่ือ ……………………………………………. ผูม้อบฉันทะ 
    Signed   (………...…………………………….) Grantor 
 
    ลงช่ือ  ……………………………………………. ผูรั้บมอบฉันทะ 
    Signed  (………………………………………..) Proxy 
 

********************************************************************************************************************************** 
หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก

การลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่ง หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ 



 

หนา้ 4 ของจาํนวน 4 หนา้ 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข) 

Supplemental Proxy Form B 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited. 

 

 ในการประชุมผูจ้องหุน้/ การประชุมผูถื้อหุน้สามญั/ วสิามญั คร้ังท่ี ………………………………………………….  
 At the Share Subscribers’ Meeting/the Ordinary/Extraordinary Meeting of Shareholders No.               

ในวนัท่ี …………………………………… เวลา ……………… น.   ณ…………………………………………………………………………. 
to be held on date      time     hrs.  at 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

***************************************************************************** 
 

วาระท่ี ……… เร่ือง …………………………………………………………………………… 
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระท่ี ……… เร่ือง …………………………………………………………………………… 
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระท่ี ……… เร่ือง …………………………………………………………………………… 
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows; 
  เห็นดว้ย/ Approve    ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect. 
 
 

    ลงช่ือ …………………………. ผูม้อบฉนัทะ 
    Signed   (………...…………………………….) Grantor 
 

    ลงช่ือ  …………………………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    Signed  (………………………………………..) Proxy 

      วนัท่ี (Date)   …………./…………../………….. 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 12 

 

คาํช้ีแจงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานทีต้่องนํามาแสดงในวนัประชุม 

 

วธีิการมอบฉันทะ 

 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะจาํนวน 2 แบบตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว ้

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองกาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 

และ สามารถ download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และ ข ขา้งตน้ และ แบบ ค. ไดจ้าก www.wha.co.th ซ่ึงเป็นแบบท่ี

ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงัน้ี 

 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปสามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใด

แบบหน่ึงเท่านั้น 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ สามารถเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก ข หรือ ค) 

 

2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการ

ของบริษทัคนใดคนหน่ึงตามท่ีบริษทัไดเสนอช่ือไว ้โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุม

ดงักล่าวดงัน้ี 

1. ดร. พิชิต อคัราทิตย ์กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 

2. ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ 

3. ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการของบริษทัลงมติแทน โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานมายงั บริษทั 

ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ ์ตาํบลเทพารักษ ์อาํเภอเมือง จงัหวดั

สมุทรปราการ ในหรือก่อนวนัท่ี 11 เมษายน 2556  

 

3. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่

จาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แตเ่ป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ตาม

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

http://www.wha.co.th/


4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแตว่าระ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้ (เวน้แต่เป็นการ

ออกเสียงของ Custodian) 

 

5. ปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาทพร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือใหถู้กตอ้ง

และมีผลผกูพนัตามกฎหมาย  

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 

บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเร่ิมประชุมตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป ณ ณ หอ้ง

สวนหลวง บอลรูม โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขท่ี 333 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 10250 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13) 

 

หลกัฐานทีต้่องนํามาแสดงในวนัประชุม 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

• แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 14) 

• เอกสารแสดงตนท่ีส่งเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัร

ประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 

กรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือหรือช่ือสกลุ ขอใหผู้ถื้อหุน้ยืน่หลกัฐาน ประกอบดว้ย 

1.2 กรณีมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนมาประชุมแทน 

• แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 14) 

• หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือผูห้นงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึง

ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

• สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ตามขอ้ 1.1 และผูถื้อหุน้ไดล้ง

ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

• เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1.1 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

• แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 14) 

• เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคล

ธรรมดาตามขอ้ 1.1 



• สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็น

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

 

2.2 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

• แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 14) 

• หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ 

• หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ 

• สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

• สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผู ้

มอบฉนัทะและไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

• เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคล

ธรรมดาตามขอ้ 1.1 

2.3 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

• แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 14) 

• ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล ขอ้ 2.1 หรือ 

ขอ้ 2.2 

• ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัตอ่ไปน้ีเพ่ิมเติม 

o หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็น

ผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

o หนงัสือยนืยนัวา่ Custodian ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจ Custodian 

 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้

หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
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ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

ช่ือ ดร. พิชิต อคัราทิตย ์

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

อาย ุ 58 ปี 

ท่ีอยู ่ เลขท่ี 8/105 หมู่ท่ี 4 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

วฒิุการศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเท็กซสั (ออสติน) 

 

ช่ือ ดร. สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

อาย ุ 41 ปี 

ท่ีอยู ่ เลขท่ี 120/553 ถนนสุขมุวทิ 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

วฒิุการศึกษา ปริญญาเอก บญัชีดุษฏีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ช่ือ ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย ์

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

อาย ุ 42 ปี 

ท่ีอยู ่ เลขท่ี 48/126 ซอยพระรามเกา้ 43 ถนนเสรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

วฒิุการศึกษา ปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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