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ท่ี  REM-BT014/2563 – TH 

วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจ าปี  2563 ของผู ้ถือหน่วยทรัสต์ของท รัสต์เพ่ือการลงทุน 
ในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์  

เรียน ผูห้น่วยถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ CD-ROM 

ตามท่ีประกาศท่ี สร. 27/2563 เร่ือง การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัประชุมสามญัประจ าปีท่ีจดัข้ึนในปี พ.ศ. 2563 ของ
ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ขอ้ 3 ก าหนดวา่ ในกรณีท่ีวาระการประชุมประจ าปีท่ีจดัข้ึนในปี
พ.ศ. 2563 ของผูถื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ใดเป็นการประชุมเพ่ือรายงานให้ผู ้ถือหน่วยทรัสต์ทราบเท่านั้ น โดย 
ไม่มีการขอมติจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจด าเนินการดว้ยวธีิการอ่ืนแทนการจดัประชุมสามญัประจ าปี 2563 
เพ่ือรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบได ้

บริษทั ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท์ จ ากัด (“บริษทัฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (“กองทรัสต์”) ขอเรียนว่าการประชุม
สามญัประจ าปี 2563 เป็นการประชุมเพ่ือรายงานผูถื้อหน่วยทรัสต์ทราบเท่านั้น ไม่มีการขอมติผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่อยา่งใด  
บริษัทฯ จึงเห็นควรงดจัดประชุมสามญัประจ าปี 2563 ของผูถื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ โดยขอรายงานขอ้มูลต่างๆ 
เก่ียวกบักองทรัสตป์ระจ าปี 2563 ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบ ดงัน้ี 

1. รายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี 2562 รายงานการจัดการกองทรัสต์ในเร่ืองส าคัญ และ
แนวทางในการจดัการกองทรัสต์ในอนาคต  

กองทรัสต์ มีทรัพยสิ์นท่ีลงทุนจ านวน 2 โครงการไดแ้ก่ โครงการเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กส์ และ 
โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กส์ ซ่ึงมีมูลค่าสินทรัพยร์วมประมาณ 2,739.52 ลา้นบาท และมีพ้ืนท่ีเช่าอาคารทั้ งหมด
ประมาณ 30,709.93 ตารางเมตร แบ่งเป็นสัดส่วนกรรมสิทธ์ิประมาณร้อยละ 87 และสัดส่วนสิทธิการเช่าประมาณร้อยละ 13 
ตามมูลค่าราคาประเมินทรัพยสิ์น  

ในปี 2562 กองทรัสต์มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย แมว้่าจะมีความผนัผวนและความไม่แน่นอนจาก
ปัจจยัต่างๆ จากทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ความไม่แน่นอนของการเมืองและการคา้ระหว่างประเทศ และการ
แพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปีท่ีผา่นมา กองทรัสตมี์รายไดจ้ากการลงทุนรวม 241.31 ลา้นบาท รายไดจ้าก
การลงทุนสุทธิก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน จ านวน 151.22 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.77 จากปีก่อน เน่ืองจากกองทรัสต์มี
ตน้ทุนของการให้เช่าและการให้บริการลดลง และมีการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (ก าไรสุทธิ) อยูท่ี่ 166.12 
ลา้นบาท โดยมีอตัราการเติบโตของค่าเช่าเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 10.74 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ท่ีมีอตัราการเติบโตของ
ค่าเช่าเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 8.37 โดยกลุ่มผูเ้ช่าของกองทรัสตมี์การกระจายตวัตามประเภทธุรกิจท่ีค่อนขา้งดี กลุ่มผูเ้ช่า
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หลักของกองทรัสต์ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการค้าทั่วไป โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 32 กลุ่มธุรกิจประเภทส่ือสารและ
โทรคมนาคม มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 30 และหน่วยงานของภาครัฐ ซ่ึงมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ในแง่ของการกระจาย
ตวัจ าแนกตามสัญชาติ ผูเ้ช่าสัญชาติไทยเป็นกลุ่มผูเ้ช่าหลกัของกองทรัสต์โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 62 และกลุ่มผูเ้ช่า
สญัชาติญ่ีปุ่นมีสดัส่วนล าดบัถดัมา มีสดัส่วนอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 28 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์มีอตัราการเช่าพ้ืนท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 87.05 และมีอายุเฉล่ียของสัญญาเช่าลูกคา้คง
เหลืออยูท่ี่ประมาณ 1.99  ปี นอกจากน้ี ทางกองทรัสตส์ามารถรักษาอตัราการต่อสญัญาของผูเ้ช่าไดป้ระมาณร้อยละ 70 ของผู ้
เช่าท่ีหมดสัญญา ส าหรับแนวโน้มของอตัราเช่าพ้ืนท่ีในอนาคต จ านวนผูเ้ช่าท่ีจะครบสัญญาในปี 2563 มีสัดส่วนประมาณ 
ร้อยละ 34 ของผูเ้ช่าทั้งหมด ทางบริษทัฯ ไดมี้การพูดคุยและเจรจากบัผูเ้ช่ากลุ่มดงักล่าวล่วงหน้าอย่างต่อเน่ือง และมีลูกคา้
จ านวนหน่ึงไดมี้การต่อสัญญาแลว้ ซ่ึงเม่ือค านึงถึงท าเลและศกัยภาพของสินทรัพยท่ี์ลงทุน บริษทัฯ มีเป้าหมายในการรักษา
อตัราการต่อสญัญาในอตัราเช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์มีภาระหน้ีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินจ านวน 505 ลา้นบาท คิดเป็นภาระ
หน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมประมาณร้อยละ 18.43 ซ่ึงมีระยะเวลาเฉล่ียวนัครบก าหนดช าระหน้ีเป็นเวลาประมาณ 7.60 ปี  
บริษทัฯ เองไดมี้การศึกษาหาแนวทางในการบริหารเงินกูย้มืดงักล่าวโดยพยายามเจรจากบัสถาบนัการเงินในการลดตน้ทุนทาง
การเงินเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วย เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการจ่ายภาระดอกเบ้ียถือเป็นค่าใชจ่้ายหลกัของกองทรัสต ์  

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล ทางกองทรัสต์สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยไดอ้ยา่งเสมอและมีจ านวน
ใกล้เคียงกันท่ีประมาณ 0.62 - 0.66 บาทต่อหน่วยใน 3 ปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2562 (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
กองทรัสตไ์ดมี้การจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 0.6645 บาท ต่อหน่วย ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลไดใ้นอตัราท่ีสม ่าเสมอสะทอ้นถึงผล
การด าเนินงานของกองทรัสตไ์ดเ้ป็นอยา่งดี   

รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

2. รายงานงบการเงนิประจ ารอบปีบัญชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2562 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินรอบปีบญัชีของกองทรัสตป์ระจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ดงัท่ีไดป้รากฏในรายงานประจ าปี 2562 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย โดยสรุปขอ้มูลทาง
การเงินท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

 งบก าไรขาดทุน ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงัน้ี 
 
รายได้รวม  241,312,380 บาท 
ค่าใช้จ่ายรวม  90,094,691  บาท 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน  151,217,689 บาท 
ดอกเบ้ียจ่าย  21,239,762 บาท 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (ก าไรก่อนรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน)  129,977,927 บาท 
รวมรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน  36,144,801 บาท 
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานส าหรับปี (ก าไรสุทธิ)  166,122,728 บาท 
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งบดุล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงัน้ี    

    
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามราคายติุธรรม  2,537,000,000 บาท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามราคายติุธรรม  21,446,860 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  98,903,260 บาท 
สินทรัพยอ่ื์น  82,167,685 บาท 
รวมทรัพย์สิน  2,739,517,805 บาท 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ  497,062,897 บาท 
หน้ีสินอ่ืน  89,541,752 บาท 
รวมหนีสิ้น  586,604,649 บาท 
ทรัพย์สินสุทธิ  2,152,913,156 บาท 

 
3. รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ ประจ าปี 2563 

บริษทัฯ ได้พิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีจากบริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (“ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์”) โดยมีรายช่ือของผูส้อบบญัชีดงัต่อไปน้ี 

1. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 และ/หรือ 
2. นายบุญเรือง เลิศวเิศษวทิย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552 และ/หรือ 
3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8435  

 
โดยใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งตน้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต ์

และในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ท าหนา้ท่ีแทนได ้

 
ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีของกองทรัสตป์ระจ าปี 2563 คือ 719,550 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้าย) 

อน่ึง เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้พ่ิมทางเลือกใหบ้ริษทัจดทะเบียนสามารถจดัท ารายงานประจ าปี 
ในรูปแบบของ CD-ROM ได ้ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ CD-ROM เพ่ือจดัส่งให้แก่ผูถื้อ
ห น่วยท รัสต์  อย่างไรก็ ดีห ากผู ้ถื อห น่วยท รัสต์ ท่ านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี  2562 แบบ รูป เล่ม 
ท่านสามารถติดต่อขอรับไดท่ี้ คุณปิยวรรณ เลาก่อสกุล หรือ คุณจริยา ชาญปรีชา บริษทั ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจ
เมน้ท์ จ ากดั เลขท่ี 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ ์ต าบลเทพารักษ ์อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ หมายเลขโทรศพัท์ 02-753-
3159 โทรสาร 02-753-3527 E-mail : piyawan@wha-rem.co.th และ jariyac@wha-rem.co.th  

 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ส่งค าถามหรือสอบถามขอ้สงสัยเก่ียวกับขอ้มูลได้ตั้ งแต่วนัท่ี 15 
กรกฎาคม 2563 ถึง วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2563 โดยน าส่งมาท่ีเวบ็ไซต์ www.whabt.com  บริษทัฯ จะสรุปประเด็นส าคญัและ
เผยแพร่ผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 

http://www.whabt.com/
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ในการส่งค าถามหรือสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับข้อมูล  บริษัทฯ ขอให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์กรอกข้อมูลของผูถื้อ
หน่วยทรัสตใ์หค้รบถว้นและถูกตอ้ง เพ่ือใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ตอบค าถามหรือขอ้สงสัยในกรณีบริษทัฯ ไม่ไดรั้บขอ้มูลของผูถื้อหน่วยทรัสต ์หรือ 
ขอ้มูลของผูถื้อหน่วยทรัสตค์ลาดเคล่ือนหรือไม่ถูกตอ้ง หรือในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลความลบัท่ีไม่อาจเปิดเผยได ้หรือขอ้มูลท่ี
กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ) 
 ประธานกรรมการ 
 บริษทั ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 ผูจ้ดัการกองทรัสต ์


