
รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2565 

ของ 
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธกิารเช่า  

ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.  ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
  

การแนะน าก่อนการประชุม 

พิธีกรท่ีประชุมไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหน่วยทรัสต์ และแนะน าคณะกรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจ
เมน้ท ์จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ 
พรีเม่ียม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) ท่ีปรึกษากฎหมาย และทรัสตีของกองทรัสต์ WHART จากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน กสิกรไทย จ ากดั (“บลจ. กสิกรไทย”) ท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทั ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

1. คุณจรีพร จารุกรสกุล  ประธานกรรมการ      
2. คุณสมศกัด์ิ บุญช่วยเรืองชยั กรรมการ 
3. คุณรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์   กรรมการอิสระ 

2.                ผูบ้ริหารของบริษทั 

                   1. คุณอนุวฒัน์ จารุกรสกุล  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2.     คุณธนภทัร อนนัตประยรู ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทรัพยสิ์น 

3.   ท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเลขาท่ีประชุม 

คุณเกษมสี สกุลชยัสิริวิช 

4.                  ทรัสตีของกองทรัสต ์WHART 

1. คุณวิทวสั อจัฉริยวนิช  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
2. คุณสุนิดา มีชูกุล  ผูบ้ริหารฝ่ายจดัการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์2 

หลงัจากนั้น พิธีกรไดเ้ชิญคุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม ดงัน้ี 

 



(ก) เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ท่ียงัคงมีการแพร่

ระบาด บริษทัฯ มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหน่วยทรัสต์ รวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดั

ประชุมเป็นอย่างย่ิง เพ่ือป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว บริษทัฯ จึงได้จัดประชุมสามัญผูถื้อ

หน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

(ข) โดยวาระหลกัของการประชุมในคร้ังน้ีก็เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสตป์ระจ าปี 2564 

รายงานงบการเงินประจ าปี 2564 และรายงานการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์ประจ าปี 2565 

ประธานฯ เชิญคุณเกษมสี สกุลชัยสิริวิช ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม ช้ีแจงถึงขั้นตอนการประชุมดว้ย คุณ
เกษมสี สกุลชยัสิริวิช จึงไดช้ี้แจงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนบัคะแนน ดงัน้ี 

(ก) ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ี ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถ
รับชมการประชุมและผลการลงมติในแต่ละวาระ  หากผูถื้อหน่วยทรัสตท์่านใด มีขอ้ขดัขอ้งทางเทคนิคในการใชร้ะบบ ท่านผูถื้อ
หน่วยทรัสต์สามารถโทรศพัท์ติดต่อขอความช่วยเหลือไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท์ 02-079-1811, 097-237-0094 , 097-087-2591 
และ 099-220-5684 

(ข) การน าเสนอวาระ จะเสนอเป็นรายวาระ เวน้แต่วาระใดเป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวาระอื่น จะน าเสนอไปพร้อม
กนั 

(ค) เม่ือน าเสนอวาระเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นช่วงการถาม ตอบ หากผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่านใดมีขอ้ซักถามหรือ
ตอ้งการแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถสอบถามโดยพิมพเ์ขา้มาทางแชท โดย
เขา้ไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพข์อ้ความ และกดปุ่ ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ ในการถามค าถามแต่
ละคร้ัง ขอความกรุณาให้แจง้ช่ือและนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นผูรั้บ
มอบฉันทะก่อนเร่ิมถามค าถามทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์ในการจดบนัทึกการประชุมให้ถูกตอ้งครบถว้น โดยผมจะอ่านค าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม และ ประธานจะมอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบตอบค าถามดงักล่าว ทั้งน้ี ขอสงวนสิทธิพิจารณาตอบ
เฉพาะค าถามท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ีน าเสนอเท่านั้น หากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระอ่ืน จะพิจารณาตอบในวาระนั้นๆ ทั้งน้ี หาก
ค าถามนั้นไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมท่ีน าเสนอในคร้ังน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะช้ีแจงเพ่ิมเติมภายหลงัการประชุม ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของกองทรัสต ์ทั้งน้ี บริษทัจะเวน้ช่วงเวลาในการส่งค าถามประมาณ 1 นาที หากไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตส่์งค าถามเขา้มา
ภายใน 1 นาทีหลงัจากการน าเสนอแต่ละวาระแลว้ จะถือว่าไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตมี์ค าถาม และการประชุมจะด าเนินต่อไป 

(ง) และเน่ืองจากในการประชุมคร้ังน้ี เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
(จ) มีผูถื้อหน่วยทรัสตมี์ขอ้สงสัยเก่ียวกบัขั้นตอนการประชุมท่ีระบขุา้งตน้หรือไม่ครับ หากท่านผูถื้อ

หน่วยทรัสตท์่านใดมีขอ้สงสัยสามารถพิมพเ์ขา้มาทางแชทไดค้รับ ทั้งน้ี หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ขดัขอ้งทางเทคนิคสามารถ
โทรศพัทติ์ดต่อขอความช่วยเหลือท่ีหมายเลขโทรศพัท ์02-079-1811, 097-237-0094 , 097-087-2591 และ 099-220-5684 ถา้ไม่มี
ผมถือว่าท่ีประชุมเห็นดว้ยกบัขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนบัคะแนนดงักล่าว ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านประธาน
ด าเนินการประชุมต่อครับ 



เร่ิมการประชุม 
 
ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหน่วยทรัสต์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 307 ราย นบั

จ านวนหน่วยทรัสตไ์ด ้2,158,185,830 หน่วย (สองพนัหน่ึงร้อยห้าสิบแปดลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนห้าพนัแปดร้อยสามสิบหน่วย) 

คิดเป็นร้อยละ 70.4048 ของหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแ้จง้ไวแ้ลว้ 

ในการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART วนัน้ี มีการก าหนดวาระการประชุมเป็น 4 วาระ ตาม

รายละเอียดท่ีไดแ้สดงให้ท่านผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ห็นอยูใ่นเอกสารการประกอบการประชุม  

ประธานฯ จึงขอเร่ิมการประชุมตามวาระท่ีไดเ้รียนช้ีแจงดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 รายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ WHART ในรอบปี 2564 

ประธานฯ เชิญคุณอนุวฒัน์ จารุกรสกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร น าเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

คุณอนุวฒัน์ จารุกรสกุล ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่าในปี 2564 กองทรัสต์ WHART มีมูลค่าของทรัพยสิ์นรวม

ประมาณ 48,454.53 ลา้นบาท มีทรัพยสิ์นอยูท่ั้งหมด 34 โครงการ โดยมีพ้ืนท่ีอาคารให้เช่าประมาณ 1,582,735.8 ตารางเมตร 

กองทรัสต ์WHART มีอตัราส่วนความเป็นเจา้ของรูปแบบกรรมสิทธ์ิประมาณร้อยละ 56 รูปแบบสิทธิการเช่าระยะยาว 

(30 ปี และมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาออกไปอีก 30 ปี) ประมาณร้อยละ 14 และอตัราส่วนสิทธิการเช่าระยะส้ัน (นอ้ยกว่า 30 ปี) 

ประมาณร้อยละ 30 และมีทรัพยสิ์นประเภท  Built-to-Suit อาคารท่ีสร้างตามความตอ้งการของผูเ้ช่าอยู่ประมาณร้อยละ 63 ซ่ึง

เป็นสัดส่วน ส่วนใหญ่ของทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์WHART ในปี 2564 กองทรัสต์ WHART มีอตัราการเช่าเฉล่ียของสินทรัพย์

อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 90 และมีเงินกูย้ืมจากสถาบนั - หุ้นกู ้ประมาณ 12,270 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 

ร้อยละ 25.32 

ปัจจุบนัทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ WHART ตั้งอยูใ่นท าเลยทุธศาสตร์ท่ีส าคญั โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ท าเล ไดแ้ก่ 
1. พ้ืนท่ีบริเวณบางนา-ตราด ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกลต้วัเมืองกรุงเทพฯ อยู่ใกลส้นามบินนานาชาติและถนนสาย

หลกัไปยงัภาคต่างๆ ไดส้ะดวก โดยมีสัดส่วนพ้ืนท่ีให้เช่ามากท่ีสุด ประมาณร้อยละ 66 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด 
2. พ้ืนท่ีบริเวณ EEC ชลบุรี ระยอง ซ่ึงเป็นสองจงัหวดัในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) อยู่ใกล้

ท่าเรือแหลมฉะบงัรวมถึงพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมีพ้ืนท่ีประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด 
3. พ้ืนท่ีบริเวณตอนบนของกรุงเทพมหานคร (อยุธยา, สระบุรี) เป็นพ้ืนท่ีหลักในการกระจายสินค้าไปสู่

ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนท่ีประมาณร้อยละ 12 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด 
4. พ้ืนท่ีบริเวณทางตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร (สมุทรสาคร) เป็นพ้ืนท่ี ท่ีเป็นแหล่งกระจายสินคา้ไปสู่

ภาคใต ้และเนน้ธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารทะเล มีพ้ืนท่ีประมาณร้อยละ 1 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด 



 
ในปี 2564 กองทรัสต์ WHART ไดมี้การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 7 (เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 6)  คิดเป็นมูลค่าการ

ลงทุนประมาณ 5,549 ลา้นบาท โดยมีพ้ืนท่ีเช่ารวม 184,329 ตารางเมตร มีระยะเวลาสัญญาเช่าเฉล่ีย 10.7 ปี และมีกลุ่มผูเ้ช่าหลกั

ไดแ้ก่ บริษทั Shopee Express, Alibaba Group และทีดี ตะวนัแดง โดยกองทรัสต ์WHART เขา้ลงทุนใน 3 โครงการดงัน้ี 

1. WHA E-Commerce Park จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ี ECC และโครงการน้ีไดรั้บการประกาศให้เป็น
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มธุรกิจ E-Commerce 

2. WHA Mega Logistic Bangna Km 23 Project 3 จงัหวดัสมุทรปราการ 
3. WHA Mega Logistic Center Wangnoi 62 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยธุยา 

คุณอนุวฒัน์ จารุกรสกุลอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกระจายตวัของผูเ้ช่า ซ่ึงปัจจุบนักองทรัสตมี์การกระจายตวัของผูเ้ช่า

ดี โดยในปี 2564 ผูเ้ช่า 10 รายแรกมีพ้ืนท่ีเช่าอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 54 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมดของกองทรัสต ์WHART โดยกลุ่มผูเ้ช่า

ประกอบธุรกิจท่ีมัน่คง เป็นท่ีรู้จกั และมีความพร้อมในการด าเนินงาน 

เม่ือพิจารณาในดา้นสัญชาติของผูเ้ช่า บริษทัฯ พบว่าในปี 2564 ผูเ้ช่าส่วนใหญ่เป็นผูเ้ช่าสัญชาติไทยประมาณร้อยละ 31 

ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมดล รองลงมาเป็นผูเ้ช่าสัญชาติเอเชียประมาณร้อยละ 23 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด ผูเ้ช่าสัญชาติยโุรป ประมาณร้อย

ละ 19 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด และผูเ้ช่าสัญชาติอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 27 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด ซ่ึงมีลกัษณะการกระจายตัวดา้น

สัญชาติของผูเ้ช่าท่ีดี 

และเม่ือพิจารณาการกระจายตวัของประเภทธุรกิจของผูเ้ช่านั้น กลุ่มผูเ้ช่าส่วนใหญ่ของกองทรัสต ์WHART เป็นผูเ้ช่า

ในกลุ่มธุรกิจขนส่ง (3PLs) คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด กลุ่มธุรกิจสินคา้อุปโภคและบริโภค (FMCG) คิด

เป็นประมาณร้อยละ 22 ของผูเ้ช่าทั้งหมดและกลุ่ม E-Commerce ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีการเติบโตอย่างมากในช่วงปีท่ีผา่นมา คิด

เป็นประมาณร้อยละ 16 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมด ซ่ึงกลุ่มผูเ้หล่าน้ีเป็นกลุ่มผูเ้ช่าท่ีมีความมัน่คงและยงัคงสามารถมีผลการด าเนินงาน

ท่ีดีในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากน้ียงัมีผูเ้ช่าในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ท่ีหลากหลายท าให้มีลกัษณะการกระจาย

ตวัของประเภทธุรกิจของผูเ้ช่าท่ีดี ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงให้แก่กองทรัสตไ์ดเ้ป็นอยา่งดี   

ส าหรับอายุสัญญาเช่าเฉล่ียของผูเ้ช่า ณ ส้ินปี 2564 มีอายุเฉล่ียของผูเ้ช่าอยู่ท่ี 3.56 ปี และหากรวมสิทธิในการต่ออายุ

สัญญาเช่าจะอยูท่ี่ 4.97 ปี ซ่ึงนบัว่ามีอายเุฉล่ียท่ีสูงและช่วยลดความผนัผวนดา้นรายไดใ้ห้กองทรัสตไ์ด ้ 

ในส่วนของอตัราการเช่า กองทรัสต์สามารถรักษาระดบัการเช่าเฉล่ียไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 นบัตั้งแต่ก่อตั้งกองทรัสตฯ์ 

โดยมีอตัราเช่าเฉล่ียตลอดทั้งปี 2564 ประมาณร้อยละ 90 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมดของกองทรัสต ์WHART โดยปัจจุบนั กองทรัสตมี์

พ้ืนท่ีเช่าอาคารรวมกว่า 1.58 ลา้นตารางเมตร ซ่ึงเป็นการเพ่ิมจาก 0.17 ลา้นตารางเมตรนบัตั้งแต่วนัก่อตั้งกองทรัสต ์

ในส่วนของโครงสร้างทางการเงินในปี 2564 กองทรัสต์ WHART มีเงินกูย้ืมรวมจ านวน 12,270 ลา้นบาท เป็นหุ้นกู้

จ  านวน 10,000 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 81.5 และเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินจ านวน 2,270 ลา้นบาท หรือประมาณร้อยละ 



18.5 ของจ านวนเงินกู้ยืมทั้งหมด เม่ือเทียบกับสินทรัพทยร์วมท่ีมูลค่า 48,454.53 ล้านบาท ท าให้อตัราส่วนหน้ีสินกู้ยืมต่อ

สินทรัพมยร์วม (Loan-to-Value) อยู่ท่ีร้อยละ 25.32 โดยมีอายุเฉล่ียหมดสัญญาท่ี 2.5 ปี ทั้งน้ีกองทรัสตไ์ดรั้บการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือท่ีระดบั A Stable 

 ทั้งน้ี กองทรัสต์ WHART มีหุ้นกูท่ี้จะครบก าหนดช าระในปี 2566 จ านวน 1,950 ลา้นบาท ซ่ึงครบก าหนดในช่วงไตร

มาส 1 จ านวน 950 ลา้นบาท และช่วงไตรมาส 4 จ านวน 1,000 ลา้นบาท โดยกองทรัสต์ WHART ไดอ้อกหุ้นกูท้ดแทนหุ้นกูท่ี้

ครบก าหนดช าระในช่วงไตรมาส 1 เรียบร้อยแลว้ 

 การจ่ายระโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ WHART ในปี 2564 ในรูปแบบเงินปันผลอยู่ท่ี 0.7578 บาทต่อ

หน่วย ซ่ึงมีความสม ่าเสมอแมใ้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจท่ีมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงกองทรัสตส์ามารถจ่ายในอตัราท่ีไม่

ดอ้ยไปกว่าปีก่อนหนา้ 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าผูจ้ดัการกองทรัสต์เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหน่วย รับทราบรายงานผลการ

ด าเนินงานของกองทรัสต ์WHART ในรอบปี 2564 เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

หลงัจากนั้น พิธีกรไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ มีผูถื้อหน่วยทรัสตส์อบถาม 

คุณเกษมสี สกุลชยัสิริวิช ท่ีปรึกษากฎหมายไดอ่้านค าถามจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์ดงัน้ี 

1. คุณต่อพงษ ์ครองไตรเวทย  ์ผูถื้อหน่วยทรัสต์มาดว้ยตนเอง สอบถามว่าการเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ร้อยละ 100 ในปี 2565 จะมีผลกระทบต่อผลด าเนินงานของกองทรัสต ์WHART หรือไม่ หากมีจะส่งผลกระทบอยา่งไร 

 
ประธานฯ เชิญคุณอนุวฒัน์ จารุกรสกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูต้อบค าถาม โดยช้ีแจงว่าการเก็บภาษีท่ีดินและ

ส่ิงปลูกในปี 2565 ไม่ไดรั้บผลกระทบกบักองทรัสต์ เน่ืองจากรายละเอียดในสัญญา ไดร้ะบุไวว่้าการจ่ายภาษีท่ีดิน และส่ิงปลูก
สร้างนั้น จะเป็นภาระหนา้ท่ีของผูเ้ช่าทั้งหมด 

 

คุณต่อพงษ ์ครองไตรเวทย  ์ผูถื้อหน่วยทรัสต์สอบถามเพ่ิมเติมว่าทางกองทรัสต์ WHART สามารถขึ้นหรือลดค่าเช่ากบัผู ้

เช่าไดห้รือไม่ ถา้สามารถท าได ้ทางกองทรัสตจ์ะเพ่ิม หรือลดคิดเป็นร้อยละเท่าใด 

ประธานฯ เชิญคุณอนุวฒัน์ จารุกรสกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูต้อบค าถาม โดยช้ีแจงว่าภาพรวมของการขึ้น
ค่าเช่าของกองทรัสต์ จะมีการปรับค่าเช่าขึ้น เฉล่ียร้อยละ 1-2 ของทุกปี โดยการปรับขึ้นค่าเช่าของสัญญาประเภท Built-to-Suit 
จะปรับขึ้นค่าเช่าไดต้ามท่ีระบุในสัญญาคือ ร้อยละ 7-10 ทุกๆ 3 ปี ส่วนสัญญาประเภท General Warehouse ก็สามารถขึ้นค่าเช่า
ไดเ้ช่นเดียวกนั แต่อตัราการขึ้นค่าเช่าจะเป็นไปตามราคาตลาด 

 



คุณต่อพงษ ์ครองไตรเวทย ์ผูถื้อหน่วยทรัสต์สอบถามเพ่ิมเติมว่าเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีจะครบก าหนด
ในปี 2566 นั้นเป็นดอกเบ้ียประเภทคงท่ี (Fix rate) หรือดอกเบ้ียประเภทลอยตวั (Float rate) 

 
ประธานฯ เชิญคุณอนุวฒัน์ จารุกรสกุล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นผูต้อบค าถาม คุณอนุวฒัน์ จารุกรสกุลช้ีแจงว่า

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นดอกเบ้ียประเภทลอยตวั (Float rate) โดยหลงัครบก าหนดช าระในปี 2566 แลว้ ทาง
กองทรัสต์มีแผนท่ีจะออกหุ้นกูเ้พ่ือช าระคืนเงินกูยื้มดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้สามารถคงอตัราดอกเบ้ียไวไ้ด ้ เน่ืองจากเป็นดอกเบ้ีย
ประเภทคงท่ี (Fix rate) 

 
หลงัจากนั้น พิธีกรไดก้ล่าวว่า เม่ือไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตใ์ดสอบถาม จึงขอปิดการรับค าถาม 

วาระท่ี 2 รายงานงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณอนุวฒัน์ จารุกรสกุล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร น าเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ี

ประชุม 

คุณอนุวฒัน์ จารุกรสกุลไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินรอบปีบญัชีของกองทรัสต์ WHART 

ประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ดงัท่ีปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 2564 โดยมีสรุปขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัดงัน้ี 

งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

สินทรัพยร์วม       ประมาณ 48,454,532,957 บาท 

หน้ีสินรวม       ประมาณ 14,517,616,853 บาท 

สินทรัพยสุ์ทธิ       ประมาณ 33,936,916,104 บาท 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามราคายติุธรรม    ประมาณ 45,353,757,490 บาท 

 NAV        ประมาณ 11.0709 บาทต่อหน่วย 

 

งบก าไรขาดทุน ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

รายได้รวม       ประมาณ 2,574,503,802 บาท 

ค่าใช้จ่ายรวม       ประมาณ 763,596,643 บาท 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน      ประมาณ 304,923,543 บาท 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      ประมาณ 1,810,907,0159  บาท 

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     ประมาณ  249,368,001 บาท 

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานระหว่างปี (ก าไรสุทธิ)   ประมาณ 2,060,275,160 บาท  
 



ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วย รับทราบรายงานงบการเงิน
ประจ ารอบปีบญัชีของกองทรัสต ์WHART ประจ าปี 2564 เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

หลงัจากนั้น พิธีกรไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้ซักถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตใ์ดสอบถาม จึงขอปิดการรับ

ค าถาม 

วาระท่ี 3 รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณอนุวฒัน์ จารุกรสกุล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร น าเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ี

ประชุม 

คุณอนุวฒัน์ จารุกรสกุล ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบว่าในปี 2565 บริษทัฯ ไดพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัไพร้

ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จ ากดั (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส”) โดยมีรายช่ือของผูส้อบบญัชีดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9548 และ/หรือ 

2. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ 

3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552 

 

โดยให้บุคคลดงักล่าวขา้งตน้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสตฯ์  

และในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ ให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนอื่นของไพร้

ซวอเตอร์เฮาส์ท าหนา้ท่ีแทนได ้

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีของกองทรัสตป์ระจ าปี 2565 คือ 961,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่าย) 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าผูจ้ดัการกองทรัสต์เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหน่วย รายงานการแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชี กองทรัสต ์WHART ประจ าปี 2565 เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

หลงัจากนั้น พิธีกรไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้ซักถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตใ์ดสอบถาม จึงขอปิดการรับ

ค าถาม 

วาระท่ี 4 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตใ์ดซักถามเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าว

ปิดการประชุม เม่ือเวลา 10.40 น. 

 



ลงช่ือ                                                 ประธานในท่ีประชุม 

            (นางสาวจรีพร จารุกรสกุล) 

 

 

 


