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ท่ี REMS014/2563 - TH 

วนัท่ี 10 เมษายน 2563 

เร่ือง การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจ าปี 2563 ของผู ้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  

เรียน ผูห้น่วยถือหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ CD-ROM 

ตามท่ี บริษทั ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (“บริษทัฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตข์องทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“กองทรัสต”์) ไดเ้ผยแพร่ข่าว เร่ือง การ
จดัการประชุมสามญัประจ าปี 2563 ของผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท ตามหนงัสือฉบบัท่ี REMS005/2563 – TH เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยจะจดัให้มีการ
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรม 
แกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองดว้ยสถานการณ์ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 2019 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) ยงัคงแพร่ระบาดอยา่งต่อเน่ือง กอปรกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด้
ออกประกาศท่ี สร. 27/2563 เร่ือง การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัประชุมสามญัประจ าปีท่ีจดัข้ึนในปี พ.ศ. 2563 ของผูถื้อ
หน่วยทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควดิ 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 โดยในขอ้ 3 ของประกาศดงักล่าว ก าหนด
ว่า หากไม่มีวาระการขอมติจากผูถื้อหน่วย ผูจ้ ัดการกองทรัสต์อาจด าเนินการด้วยวิธีการอ่ืนแทนการจดัประชุมสามญั
ประจ าปี 2563 ได ้

ในวาระการประชุมของผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2563 ของกองทรัสต ์เบ้ืองตน้วาระท่ีจะน าเขา้ประชุมมีจ านวน 
5 วาระ โดยมีวาระเพ่ือรับรองจ านวน 1 วาระ คือ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตค์ร้ังท่ี 1/2562 
เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 และวาระเพ่ืออนุมติั 1 วาระ คือ พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตั้งกองทรัสต ์ ซ่ึงทั้ง 
2 วาระดงักล่าว ไม่มีความเร่งด่วนและสามารถน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตพิ์จารณาในการประชุมคร้ังถดัไปได ้
บริษทัฯ จึงขอถอนวาระทั้ง 2 ดงักล่าว และ เหลือเพียงวาระแจง้เพ่ือทราบ 3 วาระ  

ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงขอยกเลิกการจดัประชุมสามญัประจ าปี 2563 ของผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์เพื่อความ
ปลอดภยัของผูถื้อหน่วยทรัสตทุ์กท่าน และขอแจง้ขอ้มูลต่างๆ ตามวาระแจง้เพ่ือทราบจ านวน 3 วาระ เก่ียวกบักองทรัสต์
ประจ าปี 2563 ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบ ดงัน้ี 

 

 

 

ที� REMS013/2562 – TH      

วนัที� � เมษายน ���� 

เรื�อง เชิญประชมุสามญัประจําปี ���� ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการ
เช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครั �งที� �/���� 

  2. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี ���� ในรูปแบบ CD-ROM 
3. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 

  4. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

  5. แผนที�สถานที�ประชมุ 
 

ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
(“ผู้ จัดการกองทรัสต์”) ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 
(“กองทรัสต์ WHART”)  เมื�อวนัที� �� กมุภาพนัธ์ ���� มีมติให้เรียกประชมุสามญัประจําปี ���� ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ในวนัที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชั �น � โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ  
ฟอร์จนู เลขที� � ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร ����� โดยมีวาระการประชมุดงันี � 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั�งที�ผ่านมา 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� มิถนุายน พ.ศ. 
���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชั �น � โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที� � ถนนรัชดาภิเษก 
ดินแดง  กรุงเทพมหานคร ����� สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย � 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครั �งที� �/���� รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย � 

คะแนนเสยีงเพื�อลงมติ 

เสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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1. รายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี 2562 รายงานการจัดการกองทรัสต์ในเร่ืองส าคญั และแนวทาง
ในการจดัการกองทรัสต์ในอนาคต 

ในปี 2562 กองทรัสต์ได้มีการลงทุนในสินทรัพยเ์พ่ิม จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นพ้ืนท่ีอาคารคลงัสินคา้และ
โรงงานใหเ้ช่ารวม  155,237  ตารางเมตร และพ้ืนท่ีเช่าหลงัคาส าหรับการติดแผงพลงังานแสงอาทิตย ์71,482  ตารางเมตร ท า
ให้กองทรัสต์มีสินทรัพยท่ี์อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการรวมทั้งส้ิน 29 โครงการ มูลค่าของสินทรัพยร์วมประมาณ 38,154 
ลา้นบาท ประกอบไปด้วยพ้ืนท่ีอาคารให้เช่าประมาณ 1,283,350 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีเช่าหลงัคาส าหรับการติดแผง
พลงังานแสงอาทิตยใ์นอนาคต 423,601 ตารางเมตร 

กองทรัสตมี์อตัราส่วนกรรมสิทธ์ิประมาณร้อยละ 67 อตัราส่วนสิทธิการเช่าระยะยาว (60 ปี) ประมาณร้อยละ 8 
และอตัราส่วนสิทธิการเช่าระยะสั้น (นอ้ยกวา่ 30 ปี) ประมาณร้อยละ 25 และมีสินทรัพยป์ระเภท  Built-to-Suit ตามความ
ตอ้งการของผูเ้ช่าอยูป่ระมาณร้อยละ 57 ซ่ึงเป็นสินทรัพยส่์วนใหญ่ของของกองทรัสต ์อตัราการเช่าพ้ืนท่ีเฉล่ียทั้งปี 2562 อยู่
ท่ี ร้อยละ 91 .6  อย่างไรก็ดีเ ม่ือรวมการรับประกันตามสัญญาตกลงกระท าการ จะท าให้อัตราเช่าพ้ืนท่ีเฉล่ียอยู่ท่ี 
ร้อยละ 92.6 และอายุเฉล่ียของสัญญาเช่าอยู่ท่ีประมาณ 3.88 ปี ณ ส้ินปี 2562 นอกจากน้ี ทางกองทรัสต์ยงัสามารถรักษา
อตัราการต่อสญัญาของผูเ้ช่าโดยรวมไดม้ากกวา่ร้อยละ 70 ของผูเ้ช่าท่ีหมดสญัญา 

ส าหรับแนวโนม้ของอตัราการเช่าในอนาคต จ านวนผูเ้ช่าท่ีครบก าหนดอายสุัญญาในปี 2563 มีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 24 ของพ้ืนท่ีท่ีมีผูเ้ช่าทั้งหมดของกองทรัสต ์ทางบริษทัฯ ไดมี้การเร่ิมเจรจากบัผูเ้ช่ากลุ่มดงักล่าวไปบา้งแลว้ โดยใน
ระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัฯ สามารถคงอตัราการเช่าไดสู้งกว่าร้อยละ 90 ดังนั้นบริษทัฯ เห็นว่าดว้ยจ านวนผูเ้ช่าท่ีครบ
ก าหนดอายสุญัญาในปี 2563 มีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 ของพ้ืนท่ีท่ีมีผูเ้ช่าทั้งหมดของกองทรัสต ์ซ่ึงถือวา่ไม่มากนกั กอปร
กบัอตัราส่วนของผูเ้ช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 3 ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็นสญัญาระยะกลางและยาว มีประมาณร้อยละ 43 ของพ้ืนท่ีท่ีมีผูเ้ช่า
ทั้งหมดของกองทรัสต ์จึงไม่น่าเป็นกงัวลเก่ียวกบัอายขุองสญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กองทรัสตมี์ภาระหน้ีการกูย้ืมทั้งส้ินประมาณ 9,521 ลา้นบาท คิดเป็นภาระหน้ีต่อมูลค่า
สินทรัพยร์วมประมาณร้อยละ 24.96 โดยแบ่งออกเป็นหุ้นกูป้ระมาณร้อยละ 84 และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินประมาณ
ร้อยละ 16 ของภาระหน้ีการกูย้มืทั้งหมด ซ่ึงมีระยะเวลาเฉล่ียวนัครบก าหนดช าระหน้ีเป็นเวลาประมาณ 3.24 ปี ซ่ึงใกลเ้คียง
กบัอายเุฉล่ียของสญัญาเช่า และไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือจาก TRIS Rating ท่ีระดบั “A Stable”  

ดว้ยปัจจุบนัสินทรัพยข์องกองทรัสตมี์จ านวนเพ่ิมข้ึนมาก บริษทัฯ จึงแบ่งพ้ืนท่ีการบริหารงานออกเป็นพ้ืนท่ีดงัน้ี 

1. พ้ืนท่ีบางนา-ตราด มีพ้ืนท่ีใหเ้ช่ามากท่ีสุด ประมาณร้อยละ 65 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด 

2. พ้ืนท่ี EEC ชลบุรี ระยอง ประมาณร้อยละ 11 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด 

3. พ้ืนท่ีตอนบนของกรุงเทพมหานคร (อยธุยา, สระบุรี) ประมาณร้อยละ 23 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด 

4. พ้ืนท่ีบริเวณสมุทรสาคร (พระราม 2) ประมาณร้อยละ 1 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด 

เม่ือพิจารณาการกระจายตวัของผูเ้ช่า บริษทัฯ พบว่ามีการกระจายตวัค่อนขา้งดี โดยเม่ือเร่ิมจัดตั้งกองทรัสต์ 
สัดส่วนผูเ้ช่า 10 รายแรกคิดเป็นประมาณร้อยละ 92 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมดของกองทรัสต ์ในปี 2561 มีสัดส่วนอยูท่ี่ประมาณ
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ร้อยละ 60 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมดของกองทรัสต ์และในปัจจุบนัผูเ้ช่า 10 รายแรกมีสดัส่วนพ้ืนท่ีเช่าลดลงอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 
57 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมดของกองทรัสต ์ซ่ึงท าใหก้องทรัสตมี์การกระจายความเส่ียงในดา้นผูเ้ช่ากระจุกตวัดีข้ึน   

นอกจากน้ี ในดา้นสัญชาติของผูเ้ช่า ผูเ้ช่าสัญชาติไทยมีสัดส่วนมากท่ีสุด โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 33 ของ
พ้ืนท่ีเช่าทั้งหมดของกองทรัสต์ ซ่ึงถา้เปรียบเทียบกบัเม่ือเร่ิมจดัตั้งกอง ผูเ้ช่าส่วนใหญ่จะเป็นผูเ้ช่าต่างชาติเกือบทั้งหมด 
ในปัจจุบนั นอกจากผูเ้ช่าสญัชาติไทย กองทรัสตมี์ผูเ้ช่าสญัชาติยโุรปประมาณร้อยละ 21 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมดของกองทรัสต ์
ผูเ้ช่าสัญชาติญ่ีปุ่นประมาณร้อยละ 18 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมดของกองทรัสต ์และผูเ้ช่าสัญชาติอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 28 ของ
พ้ืนท่ีเช่าทั้งหมดของกองทรัสต ์ท าใหมี้ลกัษณะการกระจายตวัดา้นสญัชาติของผูเ้ช่าท่ีดีข้ึน 

ในแง่การกระจายตวัของประเภทธุรกิจของผูเ้ช่า ผูเ้ช่าในกลุ่มธุรกิจขนส่ง (3PLs) กลุ่มธุรกิจสินคา้อุปโภคและ
บริโภค (FMCG) และกลุ่มโรงงาน ยงัคงเป็นกลุ่มผูเ้ช่าหลกัของกองทรัสต ์แต่ในปัจจุบนัมีผูเ้ช่าในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เช่น กลุ่ม
ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) ซ่ึงถือเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตสูง และธุรกิจการผลิตเทคโนโลยียานยนต์ท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม (Plug-in Hybrid) เพ่ิมมากข้ึนในช่วงปีท่ีผา่นมา ซ่ึงท าใหมี้ลกัษณะการกระจายตวัของประเภทธุรกิจของผูเ้ช่าท่ีดี
ข้ึน เม่ือขนาดกองทรัสตมี์การขยายตวัมากข้ึน 

ส าหรับการจัดการค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดการพ้ืนท่ีให้เช่า และ
ค่าใชจ่้ายในการจ่ายภาระดอกเบ้ีย ซ่ึงค่าใชจ่้ายหลกันั้นเป็นค่าใชจ่้ายในการจ่ายภาระดอกเบ้ีย กองทรัสตไ์ดมี้การออกหุ้นกู้
เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในส่วนของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว โดยกองทรัสตไ์ดมี้การออกหุ้นกูม้าแลว้ 3 คร้ัง ซ่ึงท าให้อตัราดอกเบ้ีย
เฉล่ียลดลงจากประมาณร้อยละ 4.4 ของจ านวนเงินตน้ทั้งหมดต่อปี เม่ือตอนจดัตั้งกองทรัสต ์เหลือประมาณร้อยละ 2.9 ของ
จ านวนเงินตน้ทั้งหมดต่อปี ณ ส้ินปี 2562  

ในเร่ืองของการจ่ายเงินปันผล ทางกองทรัสต์สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยได้อยา่งสม ่าเสมอและ 
มีจ านวนใกลเ้คียงกนัท่ีประมาณ 0.74 – 0.76 บาทต่อหน่วยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2562 กองทรัสตไ์ดมี้การจ่ายเงิน
ปันผลเป็นจ านวน 0.7624 บาท ต่อหน่วย ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลท่ีเพ่ิมข้ึนสะทอ้นถึงผลการด าเนินงานของกองทรัสตไ์ดเ้ป็น
อยา่งดี  

รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

2. รายงานงบการเงนิประจ ารอบปีบัญชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2562 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินรอบปีบญัชีของกองทรัสตป์ระจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้า่น
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ดงัท่ีไดป้รากฎในรายงานประจ าปี 2562 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย โดยสรุปขอ้มูล
ทางการเงินท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

งบก าไรขาดทุน ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 
 
รายได้รวม  2,263,812,552 บาท 
ค่าใช้จ่ายรวม  373,343,053  บาท 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน  1,890,469,499 บาท 
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ดอกเบ้ียจ่าย  342,495,062 บาท 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (ก าไรก่อนรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน)  1,547,974,437 บาท 
รวมรายการก าไร สุทธิจากเงินลงทุน  366,616,984 บาท 
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานส าหรับปี (ก าไรสุทธิ)  1,914,591,421 บาท 

 
งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 
 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามราคายติุธรรม  35,846,206,577 บาท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามราคายติุธรรม  1,174,487,453 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  279,579,732 บาท 
สินทรัพยอ่ื์น  853,955,294 บาท 
รวมทรัพย์สิน  38,154,229,056 บาท 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ  1,492,003,409 บาท 
หุน้กู ้– สุทธิ  7,993,350,929 บาท 
หน้ีสินอ่ืน  1,353,084,398 บาท 
รวมหนีสิ้น  10,838,438,736 บาท 
ทรัพย์สินสุทธิ  27,315,790,320 บาท 
    

 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาการเติบโตของรายได ้รายจ่าย และก าไรนั้น จะเห็นไดว้า่ในปี 2562 มีรายไดจ้ากการลงทุน
สุทธิ (ก าไรก่อนรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน) เป็นจ านวน 1,547,974,437 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 18 เน่ืองจากในปี 2562 กองทรัสตมี์การรับรู้รายไดเ้ตม็ปีจากการลงทุนเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 3 ในปี 
2561 ประกอบกับรายได้เพ่ิมเติมอีกส่วนท่ีได้รับจากทรัพย์สินท่ีลงทุนเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 4 ในปี 2562  
นอกจากน้ีกองทรัสต ์WHART มีการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (ก าไรสุทธิ) ในปี 2562 เท่ากบั 1,914.59 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 441.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 29.98 จากปี 2561 เน่ืองจากมีก าไรสุทธิจากเงินลงทุน (ส่วนใหญ่คือก าไร
สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น) เพ่ิมข้ึน 366.62 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 124.48 จากปีก่อน 

3. รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ ประจ าปี 2563 

บริษทัฯ ไดพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (“ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์”) โดยมีรายช่ือของผูส้อบบญัชีดงัต่อไปน้ี 

1. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 และ/หรือ 

2. นายบุญเรือง เลิศวเิศษวทิย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552 และ/หรือ 

3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8435  
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โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรัสต ์และในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
อ่ืนของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ท าหนา้ท่ีแทนได ้

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีของกองทรัสตป์ระจ าปี 2563 คือ 1,152,540 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้าย) 

อน่ึง เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้พ่ิมทางเลือกให้บริษทัจดทะเบียนสามารถจัดท ารายงาน
ประจ าปี ในรูปแบบของ CD-ROM ได ้ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ CD-ROM เพ่ือจดัส่ง
ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดีหากผูถื้อหน่วยทรัสตท่์านใดประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่มท่าน
สามารถติดต่อขอรับได้ท่ี คุณปิยวรรณ เลาก่อสกุล หรือ คุณมนัสวี พร้ิงเพราะ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท  
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เลขท่ี 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ ์ต าบลเทพารักษ ์อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ หมายเลขโทรศพัท ์
02-753-3159 โทรสาร 02-753-3527 Email: piyawan@wha-rem.co.th; manassawee@wha-rem.co.th 

บริษทัฯ จัดให้มีช่องทางให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ส่งค าถามหรือสอบถามขอ้สงสัยเก่ียวกับขอ้มูลไดต้ั้ งแต่วนัท่ี 20 
เมษายน 2563 ถึง วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 โดยน าส่งมาท่ีเวบ็ไซต์ www.whareit.com บริษทัฯ จะสรุปประเด็นส าคญัและ
เผยแพร่ผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  

ในการส่งค าถามหรือสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับข้อมูล  บริษัทฯ ขอให้ผู ้ถือหน่วยทรัสต์กรอกข้อมูลของ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์หค้รบถว้นและถูกตอ้ง เพ่ือใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ตอบค าถามหรือขอ้สงสยัในกรณีบริษทัฯ ไม่ไดรั้บขอ้มูลของผูถื้อหน่วยทรัสต ์หรือ 
ขอ้มูลของผูถื้อหน่วยทรัสตค์ลาดเคล่ือนหรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลความลบัท่ีไม่อาจเปิดเผยได ้หรือขอ้มูลท่ี
กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

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


