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เรื่ อง

การรายงานข้อมูลให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทราบแทนการจัดประชุมสามัญประจาปี 2564

เรี ยน

ผูห้ น่ วยถื อหน่ วยทรั สต์ของทรั สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่ าดับบลิวเอชเอ บิ สซิ เนส
คอมเพล็กซ์

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

รายงานประจาปี 2563 ในรู ปแบบ QR Code

ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 7/2564 เรื่ อง การดาเนินการจัด
ประชุมสามัญประจาปี และการผ่อนผันข้อกาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในปี
พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) ข้อ 2 ในกรณี ที่วาระการประชุม
ประจาปี ที่จดั ขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ใดเป็ นการประชุ มเพื่อรายงานให้ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
ทราบเท่านั้น โดยไม่มีการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจดาเนิ นการด้วยวิธีการอื่นแทนการจัดประชุม
สามัญประจาปี 2564 เพื่อรายงานให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ
บริ ษ ัท ดับ บลิ ว เอชเอ เรี ย ล เอสเตท แมเนจเม้น ท์ จ ากัด (“บริ ษ ัท ฯ”) ขอเรี ย นว่ า วาระการประชุ ม ของผู ้ถื อ
หน่วยทรัสต์ประจาปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(“กองทรัสต์”) ไม่มีวาระการขอมติ มีแต่วาระเพื่อทราบจานวน 3 เรื่ อง คือ รายงานผลการดาเนิ นงานกองทรัสต์ ในรอบปี
2563 การจัดการกองทรัสต์ในเรื่ องสาคัญ และแนวทางในการจัดการกองทรัสต์ในอนาคต รายงานงบการเงินประจารอบปี
บัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2563 และ รายงานการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2564
ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกองทรัสต์ประจาปี 2564 ให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ ดังนี้
1.
รายงานผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ในรอบปี 2563 รายงานการจัดการกองทรัสต์ ในเรื่ องสาคัญ และแนวทาง
ในการจัดการกองทรัสต์ ในอนาคต
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล กองทรั สต์ มี ทรั พย์สินที่ ลงทุ นจานวน 2 โครงการได้แก่ โครงการเอสเจ อิ นฟิ นิ ท วัน
บิสซิเนส คอมเพล็กส์ และ โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กส์ ซึ่งมีมูลค่าสิ นทรัพย์รวมประมาณ 2,746.67 ล้านบาท และ
มีพ้นื ที่เช่าอาคารทั้งหมดประมาณ 30,709.93 ตารางเมตร แบ่งเป็ นสัดส่ วนกรรมสิ ทธิ์ประมาณร้อยละ 87.0 และสัดส่ วนสิ ทธิ
การเช่าประมาณร้อยละ 13.0 ตามมูลค่าราคาประเมินทรัพย์สิน
ในปี 2563 กองทรัสต์มีผลการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมาย แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศจะได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ กระจายของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปี ที่ผา่ นมา กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนรวม 212.34
ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน จานวน 152.70 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้ อยละ 1.0 จากปี ก่อน
กองทรัสต์มีการเพิม่ ขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน (กาไรสุ ทธิ) อยูท่ ี่ 166.35 ล้านบาท โดยกลุ่มผูเ้ ช่าของกองทรัสต์
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มี การกระจายตัวตามประเภทธุ รกิ จที่ ดี กลุ่มผูเ้ ช่ าหลักของกองทรั สต์ ได้แก่ กลุ่มธุ รกิ จการค้าทัว่ ไป มี สัดส่ วนประมาณ
ร้อยละ 35.1 กลุ่มธุ รกิจประเภทสื่ อสารและโทรคมนาคม มีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 33.5 และหน่ วยงานของภาครัฐ ซึ่ งมี
สัดส่ วนประมาณร้อยละ 11.5 สาหรับการกระจายตัวตามสัญชาติ ผูเ้ ช่าสัญชาติไทยเป็ นกลุ่มผูเ้ ช่าหลัก มีสัดส่ วนประมาณ
ร้อยละ 60.0 และกลุ่มผูเ้ ช่าสัญชาติญี่ปุ่นในลาดับถัดมา โดยมีสดั ส่ วนอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 26.0
ในปี 2564 กองทรัสต์มีอตั ราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 84.44 และมีอายุเฉลี่ยของสัญญาเช่าลูกค้าคงเหลืออยูท่ ี่ประมาณ
1.95 ปี นอกจากนี้ ทางกองทรัสต์สามารถรักษาอัตราการต่อสัญญาของผูเ้ ช่าได้มากกว่าร้อยละ 80 ของผูเ้ ช่าที่หมดสัญญา
สาหรับแนวโน้มของอัตราเช่าพื้นที่ในอนาคต จานวนผูเ้ ช่าที่จะครบสัญญาในปี 2564 มีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 34.0 ของ
ผูเ้ ช่ าทั้งหมด ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการพูดคุยและเจรจากับผูเ้ ช่ ากลุ่มดังกล่าวล่วงหน้าอย่างต่อเนื่ อง และมีลูกค้าจานวนหนึ่ ง
ได้มีการต่อสัญญาแล้ว ซึ่งเมื่อคานึงถึงทาเลและศักยภาพของสิ นทรัพย์ที่ลงทุน บริ ษทั ฯ มีเป้าหมายในการรักษาอัตราการต่อ
สัญญาในอัตราเช่นเดียวกับปี ที่ผา่ นมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กองทรัสต์มีภาระหนี้การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินจานวน 505 ล้านบาท คิดเป็ นภาระหนี้ สินต่อ
สิ นทรัพย์รวมประมาณร้อยละ 18.39 ซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ยวันครบกาหนดชาระหนี้เป็ นเวลาประมาณ 6.25 ปี
ส าหรั บ การจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทน ทางกองทรั ส ต์ส ามารถจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนและเงิ น ลดทุ น ให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หน่ วย
ได้อ ย่างสม่ า เสมอและมี จานวนใกล้เคี ยงกันที่ ประมาณ 0.62 – 0.66 บาทต่ อ หน่ วยในช่ วง 3 ปี ที่ ผ่านมา โดยในปี 2563
(1 เมษายน 2563 – 31 มี น าคม 2564) กองทรั ส ต์ไ ด้มี ก ารจ่ า ยเงิ น ประโยชน์ ต อบแทนและเงิ น ลดทุ น รวมเป็ นจ านวน
0.6645 บาท ต่อหน่ วย ซึ่ งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในอัตราที่สม่าเสมอสะท้อนถึงผลการดาเนิ นงานของกองทรัสต์
ได้เป็ นอย่างดี
รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานประจาปี 2563 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรสรุ ปรายงานเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานประจาปี
2563 ให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHABT รับทราบ
ความเห็ นของทรั ส ตี การดาเนิ นงานของกองทรั ส ต์เป็ นไปตามที่ ผูจ้ ัดการกองทรั ส ต์น าเสนอ ซึ่ งกองทรั ส ต์
ยังดาเนินงานได้ตามปกติ และไม่มีขอ้ สังเกตใดต่อผลการดาเนินงานดังกล่าว
การลงมติ -ไม่มี2.

รายงานงบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2563

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินรอบปี บัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2563 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 ซึ่ งได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ได้ปรากฎในรายงานประจาปี 2563 ตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วย โดยสรุ ปข้อมูลทางการเงินที่สาคัญได้ดงั นี้

2

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2564 ดังนี้
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
รำยได้จำกกำรลงทุนสุ ทธิก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ดอกเบี้ยจ่ำย
รำยได้จำกกำรลงทุนสุ ทธิ (กำไรก่อนรำยกำรกำไรสุ ทธิจำกเงินลงทุน)
รวมรำยกำรกำไรสุ ทธิจำกเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานสาหรับปี (กาไรสุ ทธิ)

212,338,420
59,634,390
152,704,030
17,351,123
135,352,907
31,000,000
166,352,907

บาท
บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บาท

2,568,000,000
662,199
133,198,749
44,806,428
2,746,667,376
498,051,859
63,578,454
561,630,313
2,185,037,063

บำท
บำท
บำท
บำท
บาท
บำท
บำท
บาท
บาท

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 ดังนี้
เงินลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ตำมรำคำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์อื่น
รวมทรัพย์สิน
เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน – สุ ทธิ
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ความเห็นของผู้จัด การกองทรั ส ต์ ผูจ้ ดั การกองทรั สต์เห็ นสมควรนาเสนอต่ อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหน่ วยทรั ส ต์ข อง
กองทรัสต์ WHABT เพื่อพิจารณารับทราบงบการเงิน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ของกองทรัสต์ WHABT
ความเห็ น ของทรั ส ตี งบการเงิ น ที่ ผู ้จัด การกองทรั ส ต์ เ สนอ ผ่ า นการตรวจสอบของผู ้ส อบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่ มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อโครงสร้าง
พื้นฐาน
การลงมติ -ไม่มี-
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3.

รายงานการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2564

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2564 จากบริ ษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) โดยมีรายชื่อของผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนี้
1.

นางสาววรรณวิมล ปรี ชาวัฒน์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

9548

และ/หรื อ

2.

นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

8435

และ/หรื อ

3.

นายบุญเรื อง เลิศวิเศษวิทย์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

6552

โดยให้ บุ ค คลดัง กล่ า วข้า งต้น คนใดคนหนึ่ งเป็ นผู ท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของ
กองทรัสต์ และในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์จดั หาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ทาหน้าที่แทนได้
ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2564 คือ 595,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)
ความเห็ นของผู้จัด การกองทรั ส ต์ ผูจ้ ดั การกองทรั สต์เห็ นสมควรนาเสนอต่ อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหน่ วยทรั ส ต์ข อง
กองทรัสต์ WHABT เพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564
ของกองทรัสต์ WHABT
ความเห็นของทรัสตี การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์
การลงมติ -ไม่มีอนึ่ ง เนื่ องจำกตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้เพิ่มทำงเลื อกให้บริ ษทั จดทะเบี ยนสำมำรถจัดทำรำยงำน
ประจำปี ในรู ปแบบของ QR Code ได้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งได้จดั ทำรำยงำนประจำปี 2563 ในรู ปแบบ QR Code เพื่อจัดส่ ง
ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หน่ วยทรั ส ต์ อย่ำงไรก็ดีห ำกผูถ้ ื อ หน่ วยทรั ส ต์ท่ ำนใดประสงค์จ ะขอรั บ รำยงำนประจ ำปี 2563 แบบรู ป เล่ ม
ท่ำนสำมำรถติ ดต่อขอรั บได้ที่ คุณปิ ยวรรณ เลำก่ อสกุล หรื อ คุณมนัสวี พริ้ งเพรำะ บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท
แมเนจเม้น ท์ จ ำกัด เลขที่ 777 อำคำรดับ บลิ ว เอชเอ ทำวเวอร์ ชั้น 22 ห้ อ งเลขที่ 2206 หมู่ 13 ถนนเทพรั ต น กม.7
ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี จัง หวัด สมุ ท รปรำกำร 10540 หมำยเลขโทรศัพ ท์ 02-753-3159 โทรสำร 02-753-3527
Email: piyawan@wha-rem.co.th; manassawee@wha-rem.co.th
บริ ษ ัท ฯ จัด ให้ มี ช่ อ งทางให้ ผูถ้ ื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ส่ ง ค าถามหรื อ สอบถามข้อ สงสั ย เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ได้ต้ ัง แต่ ว ัน ที่
22 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 5 สิ งหาคม 2564 โดยนาส่ งมาที่เว็บไซต์ www.whabt.com บริ ษทั ฯ จะสรุ ปประเด็นสาคัญและ
เผยแพร่ ผา่ นระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 9 สิ งหาคม 2564
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ในการส่ ง ค าถามหรื อ สอบถามข้อ สงสั ย เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล บริ ษ ัท ฯ ขอให้ ผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ก รอกข้อ มู ล ของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่ตอบคาถามหรื อข้อสงสัยในกรณี บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หรื อ
ข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์คลาดเคลื่อนหรื อไม่ถูกต้อง หรื อ ในกรณี ที่เป็ นข้อมูลความลับที่ไม่อาจเปิ 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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สิ่งที่ส่งมาด้ วย : รายงานประจาปี 2563 ในรู ปแบบ QR Code

6

