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ท่ี REM-BT010/2564 - TH 

วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564 

เร่ือง การรายงานขอ้มูลให้ผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ 
บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ทราบแทนการจดัประชุมสามญัประจ าปี 2564 

เรียน ผูห้น่วยถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส 
คอมเพลก็ซ์  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code 

ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 7/2564 เร่ือง การด าเนินการจดั
ประชุมสามญัประจ าปี และการผ่อนผนัขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นปี 
พ.ศ. 2564 เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) ขอ้ 2 ในกรณีท่ีวาระการประชุม
ประจ าปีท่ีจดัข้ึนในปี พ.ศ. 2564 ของผูถื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ใดเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์
ทราบเท่านั้น โดยไม่มีการขอมติจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจด าเนินการดว้ยวิธีการอ่ืนแทนการจดัประชุม
สามญัประจ าปี 2564 เพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ  ากัด (“บริษัทฯ”) ขอเรียนว่าวาระการประชุมของผู ้ถือ
หน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564 ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 
(“กองทรัสต์”) ไม่มีวาระการขอมติ มีแต่วาระเพื่อทราบจ านวน 3 เร่ือง คือ รายงานผลการด าเนินงานกองทรัสต์ ในรอบปี 
2563 การจดัการกองทรัสตใ์นเร่ืองส าคญั และแนวทางในการจดัการกองทรัสตใ์นอนาคต รายงานงบการเงินประจ ารอบปี
บญัชีของกองทรัสต ์ประจ าปี 2563 และ รายงานการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์ประจ าปี 2564 

ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงขอแจง้ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบักองทรัสตป์ระจ าปี 2564 ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบ ดงัน้ี 

1. รายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี 2563 รายงานการจัดการกองทรัสต์ในเร่ืองส าคัญ และแนวทาง
ในการจัดการกองทรัสต์ในอนาคต 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล กองทรัสต์ มีทรัพยสิ์นท่ีลงทุนจ านวน 2 โครงการไดแ้ก่ โครงการเอสเจ อินฟินิท วนั 
บิสซิเนส คอมเพลก็ส์ และ โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพลก็ส์ ซ่ึงมีมูลค่าสินทรัพยร์วมประมาณ 2,746.67 ลา้นบาท และ
มีพื้นท่ีเช่าอาคารทั้งหมดประมาณ 30,709.93 ตารางเมตร แบ่งเป็นสดัส่วนกรรมสิทธ์ิประมาณร้อยละ 87.0 และสดัส่วนสิทธิ
การเช่าประมาณร้อยละ 13.0 ตามมูลค่าราคาประเมินทรัพยสิ์น  

ในปี 2563 กองทรัสตมี์ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย แมว้่าสภาพเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศจะไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปีท่ีผา่นมา กองทรัสตมี์รายไดจ้ากการลงทุนรวม 212.34 
ลา้นบาท รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน จ านวน 152.70 ลา้นบาท เติบโตข้ึนร้อยละ 1.0 จากปีก่อน 
กองทรัสตมี์การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (ก าไรสุทธิ) อยูท่ี่ 166.35 ลา้นบาท โดยกลุ่มผูเ้ช่าของกองทรัสต์
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มีการกระจายตวัตามประเภทธุรกิจท่ีดี กลุ่มผูเ้ช่าหลกัของกองทรัสต์ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจการคา้ทัว่ไป มีสัดส่วนประมาณ 
ร้อยละ 35.1 กลุ่มธุรกิจประเภทส่ือสารและโทรคมนาคม มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 33.5 และหน่วยงานของภาครัฐ ซ่ึงมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 11.5 ส าหรับการกระจายตวัตามสัญชาติ ผูเ้ช่าสัญชาติไทยเป็นกลุ่มผูเ้ช่าหลกั มีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 60.0 และกลุ่มผูเ้ช่าสญัชาติญ่ีปุ่นในล าดบัถดัมา โดยมีสดัส่วนอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 26.0 

ในปี 2564 กองทรัสตมี์อตัราการเช่าพื้นท่ีเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 84.44 และมีอายเุฉล่ียของสัญญาเช่าลูกคา้คงเหลืออยูท่ี่ประมาณ 
1.95  ปี นอกจากน้ี ทางกองทรัสต์สามารถรักษาอตัราการต่อสัญญาของผูเ้ช่าไดม้ากกว่าร้อยละ 80 ของผูเ้ช่าท่ีหมดสัญญา 
ส าหรับแนวโนม้ของอตัราเช่าพื้นท่ีในอนาคต จ านวนผูเ้ช่าท่ีจะครบสัญญาในปี 2564 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 34.0 ของ 
ผูเ้ช่าทั้งหมด ทางบริษทัฯ ไดมี้การพูดคุยและเจรจากบัผูเ้ช่ากลุ่มดงักล่าวล่วงหน้าอย่างต่อเน่ือง และมีลูกคา้จ านวนหน่ึง 
ไดมี้การต่อสญัญาแลว้ ซ่ึงเม่ือค านึงถึงท าเลและศกัยภาพของสินทรัพยท่ี์ลงทุน บริษทัฯ มีเป้าหมายในการรักษาอตัราการต่อ
สญัญาในอตัราเช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กองทรัสตมี์ภาระหน้ีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินจ านวน 505 ลา้นบาท คิดเป็นภาระหน้ีสินต่อ
สินทรัพยร์วมประมาณร้อยละ 18.39 ซ่ึงมีระยะเวลาเฉล่ียวนัครบก าหนดช าระหน้ีเป็นเวลาประมาณ 6.25 ปี  

ส าหรับการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ทางกองทรัสต์สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนให้แก่ผูถื้อหน่วย 
ได้อย่างสม ่าเสมอและมีจ านวนใกล้เคียงกันท่ีประมาณ 0.62 – 0.66 บาทต่อหน่วยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2563 
(1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) กองทรัสต์ได้มีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนรวมเป็นจ านวน 
0.6645 บาท ต่อหน่วย ซ่ึงการจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดใ้นอตัราท่ีสม ่าเสมอสะทอ้นถึงผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นสมควรสรุปรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2563 ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์WHABT รับทราบ 

ความเห็นของทรัสตี การด าเนินงานของกองทรัสต์เป็นไปตามท่ีผูจ้ ัดการกองทรัสต์น าเสนอ ซ่ึงกองทรัสต ์
ยงัด าเนินงานไดต้ามปกติ และไม่มีขอ้สงัเกตใดต่อผลการด าเนินงานดงักล่าว 

การลงมติ  -ไม่มี- 

2. รายงานงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินรอบปีบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ดงัท่ีไดป้รากฎในรายงานประจ าปี 2563 ตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย โดยสรุปขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ส ำหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ดงัน้ี 
 

รายได้รวม  212,338,420 บาท 
ค่าใช้จ่ายรวม  59,634,390 บาท 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิก่อนค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน  152,704,030 บำท 
ดอกเบ้ียจ่ำย  17,351,123 บำท 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ (ก ำไรก่อนรำยกำรก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน)  135,352,907 บำท 
รวมรำยกำรก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน  31,000,000 บำท 
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานส าหรับปี (ก าไรสุทธิ)  166,352,907 บาท 

    
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ดงัน้ี    

    
เงินลงทุนในอสงัหำริมทรัพยต์ำมรำคำยติุธรรม  2,568,000,000 บำท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  662,199 บำท 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  133,198,749 บำท 
สินทรัพยอ่ื์น  44,806,428 บำท 
รวมทรัพย์สิน  2,746,667,376 บาท 
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน – สุทธิ  498,051,859 บำท 
หน้ีสินอ่ืน  63,578,454 บำท 
รวมหนีสิ้น  561,630,313 บาท 
ทรัพย์สินสุทธิ  2,185,037,063 บาท 

 
ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ ผูจ้ดัการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต ์WHABT เพ่ือพิจารณารับทราบงบการเงิน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ของกองทรัสต ์WHABT 

ความเห็นของทรัสตี งบการเงินท่ีผู ้จัดการกองทรัสต์เสนอ ผ่านการตรวจสอบของผู ้สอบบัญชีท่ีได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสต์ท่ี มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้าง 
พื้นฐาน 

การลงมติ  -ไม่มี- 
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3. รายงานการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์ประจ าปี 2564 จากบริษทัไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) โดยมีรายช่ือของผูส้อบบญัชีดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9548 และ/หรือ 

2. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8435 และ/หรือ 

3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552  

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรัสต ์และในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
อ่ืนของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ท าหนา้ท่ีแทนได ้

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีของกองทรัสตป์ระจ าปี 2564 คือ 595,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน) 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ ผูจ้ดัการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต ์WHABT เพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 
ของกองทรัสต ์WHABT 

ความเห็นของทรัสตี การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทรัสต ์

การลงมติ  -ไม่มี- 

อน่ึง เน่ืองจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้เพิ่มทำงเลือกให้บริษทัจดทะเบียนสำมำรถจดัท ำรำยงำน
ประจ ำปี ในรูปแบบของ QR Code ได ้ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท ำรำยงำนประจ ำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code เพื่อจดัส่ง
ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ อย่ำงไรก็ดีหำกผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ำนใดประสงค์จะขอรับรำยงำนประจ ำปี 2563 แบบรูปเล่ม 
ท่ำนสำมำรถติดต่อขอรับไดท่ี้ คุณปิยวรรณ เลำก่อสกุล หรือ คุณมนัสวี พร้ิงเพรำะ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท  
แมเนจเม้นท์ จ ำกัด เลขท่ี 777 อำคำรดับบลิวเอชเอ ทำวเวอร์ ชั้ น 22 ห้องเลขท่ี 2206 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน กม.7  
ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี จังหวดัสมุทรปรำกำร 10540 หมำยเลขโทรศัพท์ 02-753-3159 โทรสำร 02-753-3527 
Email: piyawan@wha-rem.co.th; manassawee@wha-rem.co.th 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ส่งค าถามหรือสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับข้อมูลได้ตั้ งแต่วันท่ี 
22 กรกฎาคม 2564 ถึง วนัท่ี 5 สิงหาคม 2564 โดยน าส่งมาท่ีเวบ็ไซต์ www.whabt.com บริษทัฯ จะสรุปประเด็นส าคญัและ
เผยแพร่ผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564  
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ในการส่งค าถามหรือสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับข้อมูล บริษัทฯ ขอให้ผู ้ถือหน่วยทรัสต์กรอกข้อมูลของ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์หค้รบถว้นและถูกตอ้ง เพื่อใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ตอบค าถามหรือขอ้สงสัยในกรณีบริษทัฯ ไม่ไดรั้บขอ้มูลของผูถื้อหน่วยทรัสต ์หรือ 
ขอ้มูลของผูถื้อหน่วยทรัสตค์ลาดเคล่ือนหรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลความลบัท่ีไม่อาจเปิดเผยได ้หรือขอ้มูลท่ี
กระทบสิทธิของบุคคลอื่น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นางสาวจรีพร  จารุกรสกลุ) 
 ประธานกรรมการ 
 บริษทั ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย : รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code 

 

 

 

 


