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ท่ี REMS016/2564 - TH 

วนัท่ี 9 เมษายน 2564 

เร่ือง การรายงานขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ 
พรีเม่ียม โกรท ทราบ แทนการจดัประชุมสามญัประจ าปี 2564 

เรียน ผูห้น่วยถือหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code 

ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี สร. 7/2564 เร่ือง การด าเนินการ 
จดัประชุมสามญัประจ าปี และการผอ่นผนัขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยใ์นปี 
พ.ศ. 2564 เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 2019) ขอ้ 2 ในกรณีท่ีวาระการประชุม
ประจ าปีท่ีจดัข้ึนในปี พ.ศ. 2564 ของผูถื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ใดเป็นการประชุมเพ่ือรายงานให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์
ทราบเท่านั้น โดยไม่มีการขอมติจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจด าเนินการดว้ยวิธีการอ่ืนแทนการจดัประชุม
สามญัประจ าปี 2564 เพ่ือรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ขอเรียนว่าวาระการประชุมของผูถื้อ
หน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 
(“กองทรัสต”์) ไม่มีวาระการขอมติ มีแต่วาระเพ่ือทราบจ านวน 3 เร่ือง คือ รายงานผลการด าเนินงานกองทรัสต ์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
ในการจดัการกองทรัสต์ในอนาคต 

ในปี 2563 กองทรัสตไ์ดเ้พ่ิมทุนคร้ังท่ี 5 พร้อมทั้งลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมจ านวน 3 โครงการซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณ
ถนนบางนา-ตราด และบริเวณโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : “EEC”) 
โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้ งส้ินจ านวน 3,233,967,000 บาท คิดเป็นพ้ืนท่ีอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ารวม 
128,789.00 ตารางเมตร โดยภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติม กองทรัสต์มีพ้ืนท่ีอาคารให้เช่าทั้ งส้ินจ านวน 
1,412,139.60 ตารางเมตร พ้ืนท่ีเช่าลานจอดรถจ านวน 32,650.19 ตารางเมตร และพ้ืนเช่าหลงัคาส าหรับการติดแผงพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นอนาคต 427,572.29 ตารางเมตร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์มีอัตราส่วนสินทรัพย์ประเภท Built-to-Suit ประมาณร้อยละ 63.0 ของ
ทรัพยสิ์นรวม และมีอตัราส่วนของสินทรัพยป์ระเภทศูนยก์ระจายสินคา้และคลงัสินคา้ ประมาณร้อยละ 84.6 ของทรัพยสิ์น
ทั้งหมดท่ีกองทรัสต์ลงทุน โดยกองทรัสต์มีอตัราส่วนกรรมสิทธ์ิประมาณร้อยละ 64.0 อตัราส่วนสิทธิการเช่าระยะยาว 
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(30+30 ปี) ประมาณร้อยละ 8.0 และอตัราส่วนสิทธิการเช่า (น้อยกว่า 30 ปี) ประมาณร้อยละ 28.0 นอกจากน้ีทรัพยสิ์นท่ี
กองทรัสต์เขา้ลงทุนยงัตั้ งอยู่บนท าเลยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัด้านโลจิสติกส์ของประเทศ โดยสามารถแบ่งเป็นการลงทุน 
ใน 4 พ้ืนท่ีหลกั ไดแ้ก่ 

1. พ้ืนท่ีบริเวณถนนบางนา-ตราดและลาดกระบงั  ร้อยละ 63.0 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด 

2. พ้ืนท่ีบริเวณ EEC (ชลบุรี ระยอง)    ร้อยละ 15.0 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด 

3. พ้ืนท่ีตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร (อยธุยา, สระบุรี)  ร้อยละ 21.0 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด 

4. พ้ืนท่ีบริเวณสมุทรสาคร (ถนนพระราม 2)    ร้อยละ 1.0 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด 

 ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 นั้น กองทรัสตส์ามารถคงอตัราเช่าเฉล่ียทั้งปีก่อนรวม Undertake ท่ีร้อยละ 
90.0 ซ่ึงนบัวา่เป็นหน่ึงในกองทรัสตป์ระเภทอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการเช่าพ้ืนท่ีเฉล่ียสูงท่ีสุดแมใ้นช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโคโรนาไวรัส (โควิด-19) และช่วงชะลอตวัทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี หากรวมพ้ืนท่ีเช่าท่ีภายหลงั Undertake ดว้ยนั้น 
กองทรัสตจ์ะมีอตัราเช่าเฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่ร้อยละ 91.7 โดยกองทรัสตมี์อายสุญัญาเช่าเฉล่ียคงเหลืออยูท่ี่ 3.5 ปี และหากรวมสิทธ์ิ
ในการต่อสญัญา กองทรัสตจ์ะมีอายสุญัญาเช่าเฉล่ียคงเหลืออยูท่ี่ 4.0 ปี ซ่ึงอายเุฉล่ียของสญัญาเช่านั้นปรับตวัสูงข้ึนภายหลงั
ท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมคร้ังท่ีหก นอกจากน้ี ในปีท่ีผ่านมา กองทรัสตมี์อตัราการต่ออายุสัญญาเช่าและ
อตัราการเติมเตม็ผูเ้ช่าอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 71.2 

 กองทรัสตย์งัคงบริหารจดัการกลุ่มผูเ้ช่าใหมี้การกระจายตวัท่ีดีเหมือนในปีท่ีผา่นๆ มา ซ่ึงหน่ึงในกลยทุธ์หลกัของ
กองทรัสตใ์นดา้นการกระจายความเส่ียง ไดแ้ก่ การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมทุกปี ณ ส้ินปี 2563 กองทรัสตมี์สัดส่วน
ผูเ้ช่า 10 รายแรกอยู่ท่ีร้อยละ 53.8 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้ งหมด เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2557 ซ่ึงเป็นปีท่ีเร่ิมจัดตั้งกองทรัสต์นั้น 
กองทรัสต์มีสัดส่วนผูเ้ช่า 10 รายแรกอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 92.0 โดยจะเห็นว่าความเส่ียงของการพ่ึงพิงผูเ้ช่ารายใหญ่ของ
กองทรัสตน์ั้นลดลงมาโดยตลอด 

ในดา้นสัญชาติของผูเ้ช่า กองทรัสตมี์ผูเ้ช่าสัญชาติไทยคิดเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 
30.5 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด รองลงมาเป็นผูเ้ช่าสัญชาติยโุรปและสัญชาติเอเชีย (ไม่รวมสัญชาติไทยและสัญชาติญ่ีปุ่น) ซ่ึงมี
สัดส่วนร้อยละ 21.8 และร้อยละ 17.6 ตามล าดบั ในแง่การกระจายตวัของประเภทธุรกิจของผูเ้ช่า ผูเ้ช่าในกลุ่มธุรกิจขนส่ง 
(3PLs) กลุ่มธุรกิจสินคา้อุปโภคและบริโภค (FMCG) ยงัคงเป็นกลุ่มผูเ้ช่าหลกัของกองทรัสต ์โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
มีสัดส่วนของผูเ้ช่ากลุ่มน้ีอยู่ท่ีร้อยละ 67.0 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้ งหมด ซ่ึงลดลงจากร้อยละ 74.0 เม่ือเทียบกับก่อนการลงทุน 
ในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติม ทั้งน้ีเป็นผลมาจากในช่วงท่ีผา่นมา กองทรัสตเ์นน้ลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมีผูเ้ช่าอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ี
ก าลงัเติบโต เช่น ธุรกิจ E-Commerce และธุรกิจวสัดุภณัฑ ์เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงใหก้บักองทรัสต ์

ณ ส้ินปี 2563 กองทรัสตมี์หน้ีสินท่ีกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและหุน้กูจ้  านวน 10,161.9 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วน
หน้ีสินต่อมูลค่ารวม (Loan to Value Ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 23.9 ซ่ึงท าใหก้องทรัสตมี์ความยดืหยุน่ในการบริหารจดัการตน้ทุน
ทางการเงินค่อนขา้งสูง โดยกองทรัสต์มีอายุเฉล่ียของการคืนเงินกู้ยืมคงเหลืออยู่ท่ี 2.2 ปี นอกจากน้ีกองทรัสต์ยงัได้รับ 
การจัดอันดับ Credit Rating ท่ีระดับ  A Stable จากทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) ส่วนด้านการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 
ของกองทรัสต์นั้ น กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายหลักๆ 2 ประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและ 
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ค่าใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงิน โดยท่ีผ่านมา กองทรัสตไ์ดอ้อกหุ้นกูเ้พ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน ซ่ึงท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 กองทรัสต์มีตน้ทุนทางการเงินเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 2.7 โดยเป็นสัดส่วนของหุ้นกูย้ืมอยู่ท่ีร้อยละ 78.7 ของหน้ีสินกูย้ืม
ทั้งหมดของกองทรัสต ์

ส าหรับปี 2564 น้ี ทางคณะผูบ้ริหารยงัคงมองว่าเป็นอีกหน่ึงปีท่ีมีความท้าทาย อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ยงัคง
วางเป้าหมายในการรักษาระดับการเช่าเฉล่ียของผูเ้ช่าให้ไม่น้อยไปกว่าเดิม โดยในปี 2564 นั้น สัดส่วนของผูเ้ช่าท่ีจะ
หมดอายอุยูท่ี่ร้อยละ 25.0 ของผูเ้ช่าทั้งหมด ซ่ึงคาดวา่กองทรัสตจ์ะสามารถหาผูเ้ช่ามาเติมเตม็และต่อสัญญาเช่าจากผูเ้ช่าท่ีมี
ศกัยภาพได ้นอกจากน้ี ทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุนเพ่ิมเติมในปี 2563 ยงัช่วยเพ่ิมสญัญาเช่าระยะยาวใหแ้ก่กองทรัสตไ์ด้
อีกดว้ย โดยทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตล์งทุนเพ่ิมเติมนั้น มีระยะเวลาการเช่าเฉล่ียอยูท่ี่มากกวา่ 3 ปีทั้งหมด ซ่ึงท าใหภ้าพรวมของ
ทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต์เขา้ลงทุน มีสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปีปรับตวัดีข้ึนจากร้อยละ 36.0 มาอยู่ท่ีร้อยละ 42.0 ของ
พ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของอายสุญัญาเช่าเฉล่ียช่วยให้กองทรัสตล์ดความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราการเช่าพ้ืนท่ีและสัญญา
เช่าท่ีจะหมดอายไุดเ้ป็นอยา่งดี 

 ส าหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน กองทรัสต์ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผลและ 
เงินลดทุน ให้แก่ผูถื้อหน่วยอย่างสม ่าเสมอมาตลอดตั้งแต่ก่อตั้งกองทรัสต์ โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมานั้น กองทรัสตไ์ดจ่้าย
ประโยชน์ตอบแทนอยูท่ี่ประมาณ 0.74 ถึง 0.76 บาทต่อหน่วย ในปี 2563 ท่ีผา่นมานั้น แมว้า่จะมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันซ่ึงมี
ผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจโดยรวม กองทรัสตย์งัคงสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดไ้ม่แตกต่างจากปีก่อน โดยคิด
เป็นอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจ านวน 0.7578 บาทต่อหน่วย  

รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

2. รายงานงบการเงนิประจ ารอบปีบัญชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2563 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินรอบปีบญัชีของกองทรัสตป์ระจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่น
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ดงัท่ีไดป้รากฎในรายงานประจ าปี 2563 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย โดยสรุปขอ้มูล
ทางการเงินท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 
 
รายได้รวม  2,555,964,389 บาท 
ค่าใช้จ่ายรวม  431,353,819  บาท 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน  2,124,610,570 บาท 
ดอกเบ้ียจ่าย  293,892,849 บาท 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (ก าไรก่อนรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน)  1,830,717,721 บาท 
รวมรายการก าไร สุทธิจากเงินลงทุน  447,579,606 บาท 
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานส าหรับปี (ก าไรสุทธิ)  2,278,297,327 บาท 
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 
 

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต์ามราคายติุธรรม  40,218,448,584 บาท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  13,815,184 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,576,753,003 บาท 
สินทรัพยอ่ื์น  785,981,312 บาท 
รวมทรัพย์สิน  42,594,998,083 บาท 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ  2,127,587,965 บาท 
หุน้กู ้– สุทธิ  7,996,240,010 บาท 
หน้ีสินอ่ืน  2,058,003,511 บาท 
รวมหนีสิ้น  12,181,831,486 บาท 
ทรัพย์สินสุทธิ  30,413,166,597 บาท 
    

 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาการเติบโตของรายได ้รายจ่าย และก าไรนั้น จะเห็นไดว้า่ในปี 2563 มีรายไดจ้ากการลงทุน
สุทธิ (ก าไรก่อนรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน) เป็นจ านวน 1,830.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 18 เน่ืองจากในปี 2563 กองทรัสตมี์การรับรู้รายไดเ้ต็มปีจากการลงทุนเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 4 ในปี 
2562 ประกอบกับรายได้เพ่ิมเติมอีกส่วนท่ีได้รับจากทรัพย์สินท่ีลงทุนเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 5 ในปี 2563  
นอกจากน้ีกองทรัสต ์WHART มีการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (ก าไรสุทธิ) ในปี 2563 เท่ากบั 2,278.30 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 363.71 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.00 จากปี 2562 เน่ืองจากมีก าไรสุทธิจากเงินลงทุน (ส่วนใหญ่คือก าไร
สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น) เพ่ิมข้ึน 447.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.08 จากปีก่อน 

3. รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจ าปี 2564 

บริษทัฯ ได้พิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีของกองทรัสต์ ประจ าปี 2564 จากบริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) โดยมีรายช่ือของผูส้อบบญัชีดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาววรรณวมิล ปรีชาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9548 และ/หรือ 

2. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8435 และ/หรือ 

3. นายบุญเรือง เลิศวเิศษวทิย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552  

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรัสต ์และในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
อ่ืนของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ท าหนา้ท่ีแทนได ้

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีของกองทรัสตป์ระจ าปี 2564 คือ 961,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน) 
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อน่ึง เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยไดเ้พ่ิมทางเลือกให้บริษทัจดทะเบียนสามารถจัดท ารายงาน
ประจ าปี ในรูปแบบของ QR Code ได ้ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code เพ่ือจดัส่ง
ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดีหากผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2563 แบบรูปเล่ม 
ท่านสามารถติดต่อขอรับไดท่ี้ คุณปิยวรรณ เลาก่อสกุล หรือ คุณมนัสวี พร้ิงเพราะ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท  
แมเนจเมน้ท์ จ ากัด เลขท่ี 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขท่ี 2206 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน กม.7 ต าบล 
บางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 10540 หมายเลขโทรศัพท์ 02-753-3159 โทรสาร 02-753-3527 Email: 
piyawan@wha-rem.co.th; manassawee@wha-rem.co.th 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู ้ถือหน่วยทรัสต์ส่งค าถามหรือสอบถามข้อสงสัยเ ก่ียวกับข้อมูลได้ตั้ งแต่ 
วนัท่ี 9 เมษายน 2564 ถึง วนัท่ี 26 เมษายน 2564 โดยน าส่งมาท่ีเวบ็ไซต์ www.whareit.com บริษทัฯ จะสรุปประเด็นส าคญั
และเผยแพร่ผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564  

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 ์
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวจรีพร  จารุกรสกลุ)
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย : รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code 

 

 

 


