ที่ REM-BT014/2563 – TH
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
เรื่ อง

การส่ งข้ อ มู ล แทนการจั ด ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี 2563 ของผู ้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น
ในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

เรี ยน

ผูห้ น่ วยถื อ หน่ วยทรั ส ต์ข องทรั ส ต์เพื่ อ การลงทุ น ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์และสิ ท ธิ การเช่ าดับ บลิ ว เอชเอ บิ สซิ เนส
คอมเพล็กซ์

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

รายงานประจาปี 2562 ในรู ปแบบ CD-ROM

ตามที่ประกาศที่ สร. 27/2563 เรื่ อง การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจาปี ที่จดั ขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เนื่ องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ
โรคโควิด 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ข้อ 3 กาหนดว่า ในกรณี ที่วาระการประชุมประจาปี ที่ จดั ขึ้นในปี
พ.ศ. 2563 ของผูถ้ ื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ข องกองทรั ส ต์ใ ดเป็ นการประชุ ม เพื่ อ รายงานให้ ผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ท ราบเท่ านั้ น โดย
ไม่มีการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจดาเนินการด้วยวิธีการอื่นแทนการจัดประชุมสามัญประจาปี 2563
เพื่อรายงานให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบได้
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จากัด (“บริ ษทั ฯ”) ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรั สต์เพื่ อ
การลงทุ นในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่ าดับบลิวเอชเอ บิ สซิ เนส คอมเพล็กซ์ (“กองทรัสต์”) ขอเรี ยนว่าการประชุ ม
สามัญประจาปี 2563 เป็ นการประชุมเพื่อรายงานผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ทราบเท่านั้น ไม่มีการขอมติผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด
บริ ษ ัท ฯ จึ งเห็ น ควรงดจัดประชุ ม สามัญ ประจาปี 2563 ของผูถ้ ื อหน่ วยทรั ส ต์ของกองทรั ส ต์ โดยขอรายงานข้อมู ลต่ างๆ
เกี่ยวกับกองทรัสต์ประจาปี 2563 ให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ ดังนี้
1.
รายงานผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ในรอบปี 2562 รายงานการจัดการกองทรัสต์ ในเรื่ องสาคัญ และ
แนวทางในการจัดการกองทรัสต์ ในอนาคต
กองทรัสต์ มีทรัพย์สินที่ ลงทุนจานวน 2 โครงการได้แก่ โครงการเอสเจ อินฟิ นิ ท วัน บิ สซิ เนส คอมเพล็กส์ และ
โครงการบางนา บิ สซิ เนส คอมเพล็กส์ ซึ่ งมีมูลค่าสิ นทรัพย์รวมประมาณ 2,739.52 ล้านบาท และมีพ้ืนที่ เช่าอาคารทั้งหมด
ประมาณ 30,709.93 ตารางเมตร แบ่งเป็ นสัดส่ วนกรรมสิ ทธิ์ ประมาณร้อยละ 87 และสัดส่ วนสิ ทธิ การเช่าประมาณร้อยละ 13
ตามมูลค่าราคาประเมินทรัพย์สิน
ในปี 2562 กองทรัสต์มีผลการดาเนิ น งานเป็ นไปตามเป้ าหมาย แม้ว่าจะมีความผันผวนและความไม่แน่ นอนจาก
ปั จจัยต่างๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่ น ความไม่แน่ นอนของการเมื องและการค้าระหว่างประเทศ และการ
แพร่ กระจายของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปี ที่ผา่ นมา กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนรวม 241.31 ล้านบาท รายได้จาก
การลงทุนสุ ทธิ ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน จานวน 151.22 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.77 จากปี ก่อน เนื่ องจากกองทรัสต์มี
ต้นทุนของการให้เช่าและการให้บริ การลดลง และมีการเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนิ นงาน (กาไรสุ ทธิ ) อยูท่ ี่ 166.12
ล้านบาท โดยมีอตั ราการเติบโตของค่าเช่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 10.74 ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าที่มีอตั ราการเติบโตของ
ค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.37 โดยกลุ่มผูเ้ ช่าของกองทรัสต์มีการกระจายตัวตามประเภทธุ รกิจที่ค่อนข้างดี กลุ่มผูเ้ ช่า
1

หลัก ของกองทรั ส ต์ ได้แ ก่ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ การค้าทั่ว ไป โดยมี สั ด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 32 กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ประเภทสื่ อ สารและ
โทรคมนาคม มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 30 และหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ในแง่ของการกระจาย
ตัวจาแนกตามสัญชาติ ผูเ้ ช่าสัญชาติไทยเป็ นกลุ่มผูเ้ ช่าหลักของกองทรัสต์โดยมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 62 และกลุ่มผูเ้ ช่ า
สัญชาติญี่ปุ่นมีสดั ส่วนลาดับถัดมา มีสดั ส่วนอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 28
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์มีอตั ราการเช่าพื้นที่ อยู่ที่ร้อยละ 87.05 และมีอายุเฉลี่ยของสัญญาเช่าลูกค้าคง
เหลืออยูท่ ี่ประมาณ 1.99 ปี นอกจากนี้ ทางกองทรัสต์สามารถรักษาอัตราการต่อสัญญาของผูเ้ ช่าได้ประมาณร้อยละ 70 ของผู ้
เช่าที่ หมดสัญญา สาหรับแนวโน้มของอัตราเช่าพื้นที่ ในอนาคต จานวนผูเ้ ช่าที่ จะครบสัญญาในปี 2563 มีสัดส่ วนประมาณ
ร้อยละ 34 ของผูเ้ ช่าทั้งหมด ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการพูดคุยและเจรจากับผูเ้ ช่ากลุ่มดังกล่าวล่วงหน้าอย่างต่อเนื่ อง และมีลูกค้า
จานวนหนึ่ งได้มีการต่อสัญญาแล้ว ซึ่ งเมื่อคานึ งถึงทาเลและศักยภาพของสิ นทรัพย์ที่ลงทุน บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการรักษา
อัตราการต่อสัญญาในอัตราเช่นเดียวกับปี ที่ผา่ นมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์มีภาระหนี้ การกูย้ ืมเงิ นจากสถาบันการเงิน จานวน 505 ล้านบาท คิดเป็ นภาระ
หนี้ สิ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ร วมประมาณร้ อ ยละ 18.43 ซึ่ ง มี ระยะเวลาเฉลี่ ยวัน ครบก าหนดช าระหนี้ เป็ นเวลาประมาณ 7.60 ปี
บริ ษทั ฯ เองได้มีการศึกษาหาแนวทางในการบริ หารเงินกูย้ มื ดังกล่าวโดยพยายามเจรจากับสถาบันการเงินในการลดต้นทุนทาง
การเงินเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจ่ายภาระดอกเบี้ยถือเป็ นค่าใช้จ่ายหลักของกองทรัสต์
ในส่ วนของการจ่ายเงิ นปั นผล ทางกองทรัสต์สามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหน่ วยได้อย่างเสมอและมี จานวน
ใกล้เคี ยงกัน ที่ ป ระมาณ 0.62 - 0.66 บาทต่ อ หน่ ว ยใน 3 ปี ที่ ผ่ านมา โดยในปี 2562 (1 เมษายน 2562 – 31 มี น าคม 2563)
กองทรัสต์ได้มีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นจานวน 0.6645 บาท ต่อหน่วย ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลได้ในอัตราที่สม่าเสมอสะท้อนถึงผล
การดาเนินงานของกองทรัสต์ได้เป็ นอย่างดี
รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
2.

รายงานงบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2562

บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินรอบปี บัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแล้ว ดังที่ ได้ปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย โดยสรุ ปข้อมูลทาง
การเงินที่สาคัญได้ดงั นี้
งบกาไรขาดทุน สาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้
รายได้ รวม
ค่ าใช้ จ่ายรวม
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (กาไรก่อนรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน)
รวมรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงานสาหรับปี (กาไรสุ ทธิ)

241,312,380
90,094,691
151,217,689
21,239,762
129,977,927
36,144,801
166,122,728

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2

งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามราคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามราคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์อื่น
รวมทรัพย์ สิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน – สุทธิ
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ทรัพย์ สินสุ ทธิ
3.

2,537,000,000
21,446,860
98,903,260
82,167,685
2,739,517,805
497,062,897
89,541,752
586,604,649
2,152,913,156

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายงานการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ ประจาปี 2563

บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญ ชี จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบี เอเอส จากัด (“ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์”) โดยมีรายชื่อของผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนี้
1.
2.
3.

นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์
นายบุญเรื อง เลิศวิเศษวิทย์
นางสาวรจนาถ ปั ญญาธนานุศาสตร์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3760
6552
8435

และ/หรื อ
และ/หรื อ

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์
และในกรณี ที่บุ คคลดังกล่าวข้างต้นไม่ สามารถปฏิ บัติงานได้ให้ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ จัดหาผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญ าตอื่ น ของ
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ทาหน้าที่แทนได้
ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2563 คือ 719,550 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)
อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริ ษทั จดทะเบียนสามารถจัดทารายงานประจาปี
ในรู ปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งได้จดั ทารายงานประจาปี 2562 ในรู ปแบบ CD-ROM เพื่อจัดส่ งให้แก่ผูถ้ ือ
หน่ วยท รั ส ต์ อย่ า งไรก็ ดี หากผู ้ ถื อ หน่ วยท รั ส ต์ ท่ านใดป ระสงค์ จ ะขอรั บ รายงานป ระจ าปี 2562 แบบรู ปเล่ ม
ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ คุณปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล หรื อ คุณจริ ยา ชาญปรี ชา บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจ
เม้นท์ จากัด เลขที่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-7533159 โทรสาร 02-753-3527 E-mail : piyawan@wha-rem.co.th และ jariyac@wha-rem.co.th
บริ ษ ัท ฯ จัดให้มี ช่องทางให้ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ส่ งค าถามหรื อ สอบถามข้อสงสัยเกี่ ยวกับ ข้อมู ลได้ต้ งั แต่วนั ที่ 15
กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยนาส่ งมาที่ เว็บไซต์ www.whabt.com บริ ษทั ฯ จะสรุ ปประเด็นสาคัญและ
เผยแพร่ ผา่ นระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 10 สิ งหาคม 2563
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ในการส่ งค าถามหรื อ สอบถามข้อสงสัยเกี่ ยวกับ ข้อมู ล บริ ษ ัท ฯ ขอให้ ผูถ้ ื อ หน่ วยทรั สต์กรอกข้อมู ล ของผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่ตอบคาถามหรื อข้อสงสัยในกรณี บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หรื อ
ข้อมูลของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์คลาดเคลื่อนหรื อไม่ถูกต้อง หรื อในกรณี ที่เป็ นข้อมูลความลับที่ ไม่อาจเปิ ดเผยได้ หรื อข้อมูลที่
กระทบสิ ทธิของบุคคลอื่น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจรี พร จารุ กรสกุล)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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