
ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า 

   ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

 

ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสิทธิการเช่า

ดบับลวิเอชเอ พรเีมี่ยม โกรท (กองทรสัต์ฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิ และงบประกอบรายละเอยีด 

เงนิลงทุน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด 

วนัเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัย์สุทธิ รวมถึงงบกระแสเงินสดสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯ เป็นผูร้บัผดิชอบ 

ในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสีาํหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานและทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐาน  

ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจาก

ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล

โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิกีาร

สอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวธิกีาร 

สอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีาํใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถ

ไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตามแนวปฏิบตัิทางบญัชี

สําหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน และทรสัต ์

เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 

 

 

 

 

 

วรรณวิมล  ปรีชาวฒัน์ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9548 

กรุงเทพมหานคร 

5 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

สินทรพัย ์

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ีแ่สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 13,815,184 13,815,184
เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 6 39,597,403,983 40,218,448,584
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,461,806,022 1,576,753,003
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 194,303,205 244,851,493
รายไดค้า้งรบัตามสญัญาเชา่ดาํเนินงาน 265,353,280 347,480,709
ภาษมีลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื 28,560,440 61,645,016
สนิทรพัยอ์ื่น 77,689,705 132,004,094

รวมสินทรพัย ์ 42,638,931,819 42,594,998,083

หน้ีสิน

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 75,605,936 129,026,605
รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารรบัลว่งหน้า 185,130,869 74,776,099
เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ 1,002,236,233 1,099,849,286
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 7 2,125,842,954 2,127,587,965
หุน้กู ้สทุธิ 8 7,993,635,035 7,996,240,010
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 662,525,234 669,065,386
หนี้สนิอื่น 21,948,409 85,286,135

รวมหน้ีสิน 12,066,924,670 12,181,831,486

สินทรพัยส์ทุธิ 30,572,007,149 30,413,166,597

สินทรพัยส์ทุธิประกอบด้วย

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 29,084,083,653 29,084,083,653
กาํไรสะสม 9 1,487,923,496 1,329,082,944

สินทรพัยส์ทุธิ 30,572,007,149 30,413,166,597

สนิทรพัยส์ทุธติอ่หน่วย 11.0090 10.9518
จาํนวนหน่วยทรสัตท์ีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ สิน้งวด/ปี (หน่วย) 9 2,776,997,063 2,776,997,063

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนในการจดักลุม่ตามประเภทของเงนิลงทุน

ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ขนาดพืน้ที่ บาท บาท มลูค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต  ุ6)
กรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเชา่ในทีด่นิ และกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้
1. โครงการศนูยก์ระจายสนิคา้ WHA ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2

ทีต่ัง้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 35-0-0 ไร่ 1,088,210,522 1,095,315,219 2.77
2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 18)

ทีต่ัง้ ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมุทรปราการ 74-2-67 ไร่ 1,389,338,537 1,519,470,842 3.83
3. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)

ทีต่ัง้ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมุทรปราการ 65-0-21.9 ไร่ 1,942,877,653 2,112,854,434 5.33
4. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิติร กม. 4)

ทีต่ัง้ ตําบลบางปลา อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 81-0-15.9 ไร่ 2,504,966,196 2,990,005,302 7.55
5. โครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61)

ทีต่ัง้ ตําบลบอ่ตาโล ่อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 69-0-16 ไร่ 1,298,764,008 1,202,895,532 3.04
6. โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุร)ี

ทีต่ัง้ ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 34-3-12 ไร่ 867,580,384 946,400,000 2.39
7. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิติร กม.5)

ทีต่ัง้ ตําบลบางปลา อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 66-2-85 ไร่ 1,546,451,335 1,507,665,911 3.81
8. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั)

ทีต่ัง้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 99-1-51 ไร่ 2,662,108,324 3,022,684,381 7.63
9. โครงการ Kao

ทีต่ัง้ ตําบลดอนหวัฬ่อ อําเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุรี 46-3-81 ไร่ 1,148,029,573 1,302,464,941 3.29
10. โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุร)ี

ทีต่ัง้ ตําบลพานทองหนองกะขะ อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 39-0-18 ไร่ 1,085,027,951 970,000,000 2.45
11. โครงการ Ducati

ทีต่ัง้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 27-1-53.4 ไร่ 772,040,176 831,855,539 2.10
12. โครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M

ทีต่ัง้ ตําบลศรีษะจรเขใ้หญ่ อําเภอบางเสาธง (บางพล)ี จงัหวดัสมุทรปราการ 83-0-81 ไร่ 1,128,053,457 1,298,489,348 3.28

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564
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ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนในการจดักลุม่ตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ)

ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ขนาดพืน้ที่ บาท บาท มลูค่าเงินลงทุน

13. โครงการ Healthcare
ทีต่ัง้ ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมุทรปราการ 47-0-66 ไร่ 1,797,042,056 2,038,465,722 5.15

14. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)
ทีต่ัง้ ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 71-0-5.5 ไร่ 1,439,927,992 1,501,033,946 3.79

15. โครงการ DKSH บางปะอนิ
ทีต่ ัง้ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ ตําบลคลองจกิ อําเภอบางปะอนิ (พระราชวงั) จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 30-2-53 ไร่ 602,041,355 736,817,312 1.86

16. โครงการ DSG
ทีต่ัง้ เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอสระบุร ีตําบลหนองปลาหมอ และตําบลบวัลอย  อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 48-0-26.5 ไร่ 1,402,036,239 1,518,868,724 3.83

17. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิติร กม. 3)
ทีต่ัง้ ตําบลบางปลา อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 50-1-47.4 ไร่ 1,233,058,651 1,297,980,622 3.28

18. โครงการ WHA Mega Logistics (ลาํลกูกา)
ทีต่ัง้ ตําบลลาํลกูกา อําเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 12-2-52 ไร่ 588,412,570 593,500,000 1.50

19. โครงการ Omada Areospace Factory (ระยอง)
ทีต่ัง้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 25-3-32.4 ไร่ 972,542,356 727,259,089 1.83

20. โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)
ทีต่ัง้ ตําบลบางกระเจา้ อําเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 17-0-15 ไร่ 735,362,033 783,623,100 1.98

21. โครงการ DSG HSIL
ทีต่ัง้ ตําบลบวัลอย อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 15-0-0 ไร่ 489,293,546 480,616,401 1.21

22. โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63)
ทีต่ัง้ ตําบลบอ่ตาโล ่และตําบลลาํตาเสา อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 96-1-44 ไร่ 2,358,694,214 2,350,920,927 5.93

23. โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)
ทีต่ัง้ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 43-2-54.5 ไร่ 907,617,799 832,573,972 2.10

24. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิติร กม.3 เฟส 2)
ทีต่ัง้ ตําบลบางบางปลา อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 75-2-8.8 ไร่ 2,051,478,932 2,094,006,859 5.29

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

4



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนในการจดักลุม่ตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ)

ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ขนาดพืน้ที่ บาท บาท มลูค่าเงินลงทุน

25. โครงการอาคารโรงงาน Roechling
ทีต่ัง้ ตําบลเขาคนัทรง อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี 12-1-97.8 ไร่ 369,850,510 348,114,100 0.88

26. โครงการอาคารโรงงาน DTS
ทีต่ัง้ ตําบลบอ่วนิ อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี 6-0-77.4 ไร่ 295,742,010 265,333,930 0.67

27. โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23 เฟส 2)
ทีต่ัง้ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 56-2-47.4 ไร่ 1,128,331,900 1,062,147,268 2.68

28. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิติร กม.3 เฟส 1)
ทีต่ัง้ ตําบลบางบางปลา อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 21-0-64.8 ไร่ 1,065,103,225 1,056,590,449 2.67

29. โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบงั 1)
ทีต่ัง้ ตําบลหนองขาม อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี 21-1-70.5 ไร่ 590,829,387 567,220,563 1.43

30. โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบงั 2)
ทีต่ัง้ ตําบลบงึ อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี 50-0-0 ไร่ 1,005,180,696 1,007,039,924 2.54

31. โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23 เฟส 3)
ทีต่ัง้ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 44-0-91.8 ไร่ 1,680,116,422 1,535,189,626 3.88

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ 38,146,110,009 39,597,403,983 99.97

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์ วนัที่ครบกาํหนด

เงนิลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบลูย์ ไมม่ี 27,738,388 13,815,184 0.03

รวมเงินลงทุนในหลกัทรพัย ์ 27,738,388 13,815,184 0.03

รวมเงินลงทุนทัง้สิ้น 38,173,848,397 39,611,219,167 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

5



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนในการจดักลุม่ตามประเภทของเงนิลงทุน

ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ขนาดพืน้ที่ บาท บาท มลูค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต  ุ6)
กรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเชา่ในทีด่นิ และกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิคา้
1. โครงการศนูยก์ระจายสนิคา้ WHA ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2

ทีต่ัง้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 35-0-0 ไร่ 1,088,210,522 1,086,898,912 2.70
2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.18)

ทีต่ัง้ ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมุทรปราการ 74-2-67 ไร่ 1,389,338,537 1,660,499,242 4.13
3. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23)

ทีต่ัง้ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมุทรปราการ 65-0-21.9 ไร่ 1,935,819,867 1,917,413,267 4.77
4. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิติร กม.4)

ทีต่ัง้ ตําบลบางปลา อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 81-0-15.9 ไร่ 2,504,966,196 2,858,111,223 7.10
5. โครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61)

ทีต่ัง้ ตําบลบอ่ตาโล ่อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 69-0-16 ไร่ 1,298,764,008 1,203,454,459 2.99
6. โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุร)ี

ทีต่ัง้ ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 34-3-12 ไร่ 867,580,384 895,000,000 2.23
7. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิติร กม.5)

ทีต่ัง้ ตําบลบางปลา อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 66-2-85 ไร่ 1,546,451,335 1,586,605,949 3.94
8. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั)

ทีต่ัง้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 99-1-51 ไร่ 2,662,108,324 2,961,544,795 7.36
9. โครงการ Kao

ทีต่ัง้ ตําบลดอนหวัฬ่อ อําเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุรี 46-3-81 ไร่ 1,148,029,573 1,224,580,058 3.04
10. โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุร)ี

ทีต่ัง้ ตําบลพานทองหนองกะขะ อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 39-0-18 ไร่ 1,085,027,951 983,000,000 2.44
11. โครงการ Triumph 

ทีต่ัง้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 29-3-91.2 ไร่ 752,039,707 670,966,823 1.67
12. โครงการ Ducati

ทีต่ัง้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 27-1-53.4 ไร่ 772,040,176 844,438,803 2.10

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนในการจดักลุม่ตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ)

ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ขนาดพืน้ที่ บาท บาท มลูค่าเงินลงทุน

13. โครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M
ทีต่ัง้ ตําบลศรีษะจรเขใ้หญ่ อําเภอบางเสาธง (บางพล)ี จงัหวดัสมุทรปราการ 83-0-81 ไร่ 1,128,053,457 1,333,174,827 3.31

14. โครงการ Healthcare
ทีต่ัง้ ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมุทรปราการ 47-0-66 ไร่ 1,797,042,056 1,864,901,720 4.64

15. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)
ทีต่ัง้ ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 71-0-5.5 ไร่ 1,439,927,992 1,566,699,328 3.90

16. โครงการ DKSH บางปะอนิ
ทีต่ ัง้ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ ตําบลคลองจกิ อําเภอบางปะอนิ (พระราชวงั) จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 30-2-53 ไร่ 602,041,355 719,429,658 1.79

17. โครงการ DSG
ทีต่ัง้ เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอสระบุร ีตําบลหนองปลาหมอ และตําบลบวัลอย  อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 48-0-26.5 ไร่ 1,402,036,239 1,413,463,953 3.51

18. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิติร กม.3)
ทีต่ัง้ ตําบลบางปลา อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 50-1-47.4 ไร่ 1,233,058,651 1,347,346,771 3.35

19. โครงการ WHA Mega Logistics (ลาํลกูกา)
ทีต่ัง้ ตําบลลาํลกูกา อําเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 12-2-52 ไร่ 588,412,570 621,000,000 1.54

20. โครงการ Omada Areospace Factory (ระยอง)
ทีต่ัง้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้ระยอง ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 25-3-32.4 ไร่ 972,542,356 888,881,114 2.21

21. โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม.35 เฟส 1)
ทีต่ัง้ ตําบลบางกระเจา้ อําเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 17-0-15 ไร่ 735,362,033 784,581,168 1.95

22. โครงการ DSG HSIL
ทีต่ัง้ ตําบลบวัลอย อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 15-0-0 ไร่ 489,293,546 463,150,043 1.15

23. โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63)
ทีต่ัง้ ตําบลบอ่ตาโล ่และตําบลลาํตาเสา อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 96-1-44 ไร่ 2,358,694,214 2,363,049,426 5.87

24. โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23)
ทีต่ัง้ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 43-2-54.5 ไร่ 907,617,799 814,928,521 2.03

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนในการจดักลุม่ตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ)

ราคาทุน มลูค่ายตุิธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ขนาดพืน้ที่ บาท บาท มลูค่าเงินลงทุน

25. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิติร กม.3 เฟส 2)
ทีต่ัง้ ตําบลบางบางปลา อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 75-2-8.8 ไร่ 2,051,478,932 2,071,238,172 5.15

26. โครงการอาคารโรงงาน Roechling
ทีต่ัง้ ตําบลเขาคนัทรง อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี 12-1-97.8 ไร่ 369,850,510 344,935,078 0.86

27. โครงการอาคารโรงงาน DTS
ทีต่ัง้ ตําบลบอ่วนิ อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี 6-0-77.4 ไร่ 295,742,010 268,847,359 0.67

28. โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23 เฟส 2)
ทีต่ัง้ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 56-2-47.4 ไร่ 1,128,331,900 1,047,477,297 2.60

29. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิติร กม.3 เฟส 1)
ทีต่ัง้ ตําบลบางบางปลา อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 21-0-64.8 ไร่ 1,065,103,225 1,082,614,854 2.69

30. โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบงั 1)
ทีต่ัง้ ตําบลหนองขาม อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี 21-1-70.5 ไร่ 590,829,387 590,829,387 1.47

31. โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบงั 2)
ทีต่ัง้ ตําบลบงึ อําเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี 50-0-0 ไร่ 1,005,180,696 1,059,269,955 2.63

32. โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23 เฟส 3)
ทีต่ัง้ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 44-0-91.8 ไร่ 1,680,116,422 1,680,116,422 4.18

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ 38,891,091,930 40,218,448,584 99.97

เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์ วนัที่ครบกาํหนด

เงนิลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบลูย์ ไมม่ี 27,738,388 13,815,184 0.03

รวมเงินลงทุนในหลกัทรพัย ์ 27,738,388 13,815,184 0.03

รวมเงินลงทุนทัง้สิ้น 38,918,830,318 40,232,263,768 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้

รายไดค้า่เชา่และบรกิารคลงัสนิคา้ 560,046,336 623,355,571
รายไดค้า่เชา่และบรกิารอื่นๆ 6,246,358 8,961,090
รายไดช้ดเชยคา่เชา่และบรกิารสญัญาตกลงกระทาํการ 7,871,505 7,632,030
รายไดด้อกเบีย้ 1,600,288 1,405,559

รวมรายได้   575,764,487 641,354,250

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนของการใหเ้ชา่และการใหบ้รกิาร 8,609,725 19,511,051
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 12 19,803,524 14,515,076
คา่ธรรมเนียมทรสัตี 12 10,674,305 10,163,117
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,623,575 1,754,910
คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 12 19,777,939 16,969,107
คา่ใชจ้า่ยอื่น 47,239,473 33,134,927
ตน้ทุนทางการเงนิ 74,612,559 72,715,293

รวมค่าใช้จ่าย 182,341,100 168,763,481

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 393,423,387 472,590,769

รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรสทุธจิากเงนิลงทุน 6 10,460,293 -
รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากการเปลีย่นแปลง
  ในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 185,359,646 (9,835,269)

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธิจากเงินลงทุน 195,819,939 (9,835,269)

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 589,243,326 462,755,500

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

9



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้

รายไดค้า่เชา่และบรกิารคลงัสนิคา้ 1,210,518,973 1,236,241,022
รายไดค้า่เชา่และบรกิารอื่นๆ 14,432,336 14,913,638
รายไดช้ดเชยคา่เชา่และบรกิารสญัญาตกลงกระทาํการ 15,333,089 20,151,350
รายไดด้อกเบีย้ 2,732,568 1,486,642

รวมรายได้   1,243,016,966 1,272,792,652

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนของการใหเ้ชา่และการใหบ้รกิาร 14,291,111 26,694,075
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 12 35,395,144 28,974,082
คา่ธรรมเนียมทรสัตี 12 21,212,364 20,327,649
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 2,916,979 3,084,222
คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 12 39,338,539 33,938,213
คา่ใชจ้า่ยอื่น 92,742,933 66,381,433
ตน้ทุนทางการเงนิ 149,097,721 147,051,654

รวมค่าใช้จ่าย 354,994,791 326,451,328

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 888,022,175 946,341,324

รายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไรสทุธจิากเงนิลงทุน 6 10,460,293 9,736,220
รายการกาํไรสทุธจิากการเปลีย่นแปลง

  ในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 123,937,319 53,903,041

รวมรายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทุน 134,397,612 63,639,261

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 1,022,419,787 1,009,980,585

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหต ุ บาท บาท

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 888,022,175 946,341,324
รายการกาํไรสทุธจิากเงนิลงทุน 134,397,612 63,639,261

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างงวด 1,022,419,787 1,009,980,585
การคนืทุน - (81,748,143)
การจา่ยผลประโยชน์ตอบแทน 9, 10 (863,579,235) (640,922,870)

การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างงวด 158,840,552 287,309,572
สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด 30,413,166,597 27,315,790,320

สินทรพัยส์ทุธิสิ้นงวด 30,572,007,149 27,603,099,892

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 1,022,419,787 1,009,980,585
ปรบักระทบรายการเพิม่ขึน้ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน
ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน

รายการกาํไรจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (123,937,319) (53,903,041)
รายการกาํไรสทุธจิากเงนิลงทุน (10,460,293) (9,736,220)
การซือ้เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 6 (7,057,787) -
การจาํหน่ายเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 6 762,500,000 -
การซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ - (1,160,000,000)
การจาํหน่ายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ - 2,098,534,789
คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 50,548,288 61,200,253
รายไดค้า้งรบัตามสญัญาเชา่ดาํเนินงาน 82,127,429 (9,571,425)
ภาษมีลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื 33,084,576 34,044,107
สนิทรพัยอ์ื่น 54,314,389 1,477,069
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (16,325,887) 40,963,891
รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารรบัล่วงหน้า 110,354,770 110,660,266
เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ (97,613,053) (6,546,888)
หน้ีสนิอื่น (63,337,726) (135,804,284)
ดอกเบีย้จา่ย 149,097,721 147,051,654

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,945,714,895 2,128,350,756

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 7 3,000,000,000 -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 7 (3,000,000,000) -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 7 (5,670,000) -
เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 8 3,500,000,000 -
เงนิสดจา่ยคนืหุน้กู้ 8 (3,500,000,000) -
เงนิสดจา่ยหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (6,540,152) (1,820,692)
เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (138,710,992) (145,803,914)
เงนิสดจา่ยคา่ออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ (42,408,785) -
เงนิสดจา่ยในการออกหุน้กู้ 8 (3,752,712) -
เงนิสดจา่ยคนืทุน - (81,748,143)
เงนิสดจา่ยผลประโยชน์ตอบแทน 9, 10 (863,579,235) (640,922,870)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,060,661,876) (870,295,619)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 885,053,019 1,258,055,137
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดวนัตน้งวด 1,576,753,003 279,579,732

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัสิ้นงวด 2,461,806,022 1,537,634,869

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมี่ยม โกรท (กองทรสัต์ฯ) เป็นกองทรสัต ์

ตามพระราชบญัญตัทิรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (พระราชบญัญตัฯิ) ทีก่่อตัง้ขึน้ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ลงวนัที ่8 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จํากดั ในฐานะผูก้่อตัง้ทรสัต ์

และบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั ในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ฯ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อระดมเงนิทุน

และนําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์ 

จากอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าว ตลอดจนทําการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง พฒันาศกัยภาพหรอืจําหน่ายทรพัย์สนิต่าง ๆ  

ทีก่องทรสัตฯ์ ไดล้งทุนหรอืมไีว ้ไมว่่าจะเป็นการใหเ้ชา่ ใหเ้ชา่ชว่ง ขายหรอืดาํเนินการอื่นใดเพือ่ประโยชน์ของทรพัยส์นิ

เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรสัต์ฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรพัย์สนิอื่นหรอื

หลกัทรพัยอ์ื่น หรอืการหาดอกผลอื่นโดยวธิอีื่นใด ตามทีก่ฎหมายหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

 

เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ฯ เป็นหลกัทรพัย ์

จดทะเบยีนและใหเ้ริม่ซือ้ขายไดใ้นวนัเดยีวกนั 

 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด (ผู้จ ัดการกองทรสัต์ฯ) ทําหน้าที่ดูแลจัดการทรพัย์สิน 

ของกองทรสัตฯ์ โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั ทาํหน้าทีเ่ป็นทรสัตขีองกองทรสัตฯ์ และบรษิทั 

ดบับลวิเอชเอคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ทาํหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสีําหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิทั

จดัการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ 

(แนวปฏิบตัิทางบญัช)ี ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบตัิทางบญัชฉีบบันี้ไม่ได้กําหนดไว้ กองทรสัต์ฯ ปฏิบตัิตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชขีองขอ้มลูทางการเงนิ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัทาํตามกฎหมาย 

ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามทีแ่ตกต่างกนัใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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3 นโยบายบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการ

จดัทํางบการเงนิสําหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องทีก่องทรสัต์ฯ ยุตกิารนํามาตรการ

ผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรน

ชัว่คราวเพือ่ลดผลกระทบจาก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุด

ภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการ

ผอ่นปรนไดร้วมอยูใ่นผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564  
 

4 ประมาณการทางบญัชี 
 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯ ต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิี่มี

ผลกระทบต่อการนํานโยบายการบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลที่เกดิขึน้จรงิ

อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

5 มลูค่ายติุธรรม 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม โดยไมร่วมถงึกรณีทีส่นิทรพัยแ์ละหนี้สนิ

ทางการเงนิมมีลูคา่ยตุธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2 ข้อมลูระดบั 3 รวม 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย 

   มลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน     

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 39,597,403,983 39,597,403,983 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ - 13,815,184 - 13,815,184 

รวมสนิทรพัย ์ - 13,815,184 39,597,403,983 39,611,219,167 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ข้อมลูระดบั 1 ข้อมลูระดบั 2 ข้อมลูระดบั 3 รวม 

   (ตรวจสอบแล้ว) บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย 

   มลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน     

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - - 40,218,448,584 40,218,448,584 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ - 13,815,184 - 13,815,184 

รวมสนิทรพัย ์ - 13,815,184 40,218,448,584 40,232,263,768 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิต่อไปนี้ มมีูลค่าใกล้เคยีงกบัราคาตามบญัช ีณ วนัที่ 30 มถุินายน 

พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลกูหนี้การคา้ทีแ่สดงรวมอยูใ่นสนิทรพัยอ์ื่น 

 

หนี้สนิทางการเงนิ 

 

- เงนิมดัจาํรบัจากลกูคา้ 

- เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

 

หนี้สนิทางการเงนิขา้งตน้วดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

5.1 การโอนระหว่างระดบัชัน้มลูค่ายติุธรรม 

 

กองทรสัตฯ์ ไมม่รีายการโอนระหวา่งลาํดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งวด 

 

5.2 เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2  

 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์คํานวณโดยใช้มูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิณ วนัทําการสุดท้ายของวนัที ่

ในงบแสดงฐานะการเงนิและอา้งองิจากบรษิทัจดัการแต่ละแหง่ 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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5.3 เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 

 

ผู้จดัการกองทรสัต์ฯ ได้ทําการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สําหรบัการรายงานในขอ้มูลทางการเงนิ 

รวมถงึมูลค่ายุตธิรรมระดบั 3 โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระได้รายงานโดยตรงต่อผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯ ซึ่งผูจ้ดัการ

กองทรสัต์ฯ ได้มีการสอบทานและพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินและ 

อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมให้กบัทรสัตีของกองทรสัต์ฯ เพื่อสอบทานข้อมูลดงักล่าว  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงสมมตฐิาน ซึง่คาดว่าจะทําใหมู้ลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยเ์ปลีย่นแปลงไปอย่างเป็น

สาระสาํคญั ผูจ้ดัการกองทรสัตฯ์ จะทาํการพจิารณาเพือ่ปรบัมลูคา่ยตุธิรรมดงักล่าว 

 

ขอ้มูลหลกัทีผู่ป้ระเมนิราคาใชใ้นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมระดบั 3 ไดแ้ก่ อตัราคดิลดกระแสเงนิสด โดยพจิารณา

จากสถานที่ตัง้โครงการ ความสามารถในการสรา้งกระแสรายได ้ตลาดคู่แข่ง รวมถงึอตัราผลตอบแทนทีไ่ม่มี

ความเสีย่ง ซึ่งในทีน่ี้ผูป้ระเมนิไดก้ําหนดอตัราคดิลดกระแสเงนิสด สาํหรบัทรพัยส์นิทีท่ําการประเมนิราคาอยู่ที่

อตัรารอ้ยละ 9.00 ถงึ 10.00 ต่อปี โดยพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรฐับาลบวกกบัความเสีย่ง

จากประเภทธุรกจิ การบรกิาร การตลาดและจากภาวะเศรษฐกจิ  

 

6 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายติุธรรม 

 

 บาท 

  

ยอดตน้งวด 40,218,448,584 

ซือ้เงนิลงทุนเพิม่ 7,057,787 

จาํหน่ายเงนิลงทุน (762,500,000) 

รายการกาํไรสุทธจิากเงนิลงทุน (หมายเหตุ 9) 10,460,293 

รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน  

   - จากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 40,665,316 

   - กลบัรายการมลูคา่ยตุธิรรมจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน  81,072,884  

   - จากการกระทบยอดทางบญัช ี  2,199,119  

ยอดสิน้งวด 39,597,403,983 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ไม่รวมรายได้ค่าเช่ารบัล่วงหน้าและรายได้ค้างรบัตามสญัญาเช่า

ดาํเนินงาน และบวกกลบัดว้ยหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 

 

ทัง้นี้กองทรสัตฯ์ ไดนํ้าอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวบางสว่นมลูคา่ 5,139 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 4,957 ลา้นบาท) 

ไปคํ้าประกนัสญัญาเงนิกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิดงัทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 7 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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รายละเอยีดการประเมนิและสอบทานของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระในระหว่างงวด

แสดงในตารางดงันี้ 

 
  ราคาซ้ือ/   รายการ 

  ประเมิน/  ราคาประเมิน/ กาํไร (ขาดทุน) 

 วนัท่ีซ้ือ/ สอบทาน วนัท่ีประเมิน/ สอบทาน จากการเปล่ียน 

 ประเมิน/สอบทาน ครัง้ก่อน สอบทาน ล่าสดุ แปลงมูลค่า

 ช่ือสินทรพัย ์ ครัง้ก่อน บาท ล่าสดุ บาท บาท 

      

โครงการศนูยก์ระจายสนิคา้ WHA      

   ลาดกระบงั เฟส 1 และ เฟส 2 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,101,000,000 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 1,108,000,000 7,000,000 

โครงการ WHA Mega Logistics      

   Center (ถนนบางนา-ตราด กม.

 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,446,800,000 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 1,306,800,000 (140,000,000) 

โครงการ WHA Mega Logistics      

   Center (ถนนบางนา-ตราด กม.

 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,926,000,000 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 2,113,600,000 187,600,000 

โครงการ WHA Mega Logistics      

   Center (ชลหารพจิติร กม.4) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 2,864,010,000 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 2,990,020,000 126,010,000 

โครงการ WHA Mega Logistics       

    Center (วงัน้อย 61) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,193,128,179 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 1,192,500,000 (628,179) 

โครงการ WHA Mega Logistics       

    Center (สระบุร)ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 895,000,000 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 946,400,000 51,400,000 

โครงการ WHA Mega Logistics      

   Center (ชลหารพจิติร กม.5) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,509,000,000 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 1,433,600,000 (75,400,000) 

โครงการ WHA Mega Logistics      

   Center (ลาดกระบงั) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 2,968,320,000 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 3,028,980,000 60,660,000 

โครงการศนูยก์ระจายสนิคา้ WHA      

   Center (ชลหารพจิติร กม.3) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,348,700,000 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 1,299,300,000 (49,400,000) 

โครงการ WHA Mega Logistics      

   Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,453,000,000 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 1,388,000,000 (65,000,000) 

โครงการ WHA Mega Logistics       

   (ลาํลกูกา) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 621,000,000 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 593,500,000 (27,500,000) 

โครงการ Omada Aerospace 

  

     

   (ระยอง) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 932,000,000 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 773,000,000 (159,000,000) 

โครงการ WHA Mega Logistics       

   Center (พระราม 2 กม.35 เฟส 1) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 791,600,000 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 791,300,000 (300,000) 

โครงการ DSG HSIL 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 471,560,000 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 489,190,000 17,630,000 

โครงการ Central WHA Mega       

   Logistics Center (วงัน้อย 63) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 2,399,000,000 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 2,388,000,000 (11,000,000) 

โครงการ WHA KPN Mega 

 

     

   Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 825,370,000 1 มนีาคม พ.ศ. 2564 842,090,000 16,720,000 

โครงการ KAO 

    

      

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,225,000,000 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 1,303,000,000 78,000,000 

โครงการ WHA Mega Logistics      

   Center (พานทอง ชลบุร)ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 983,000,000 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 970,000,000 (13,000,000) 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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  ราคาซ้ือ/   รายการ 

  ประเมิน/  ราคาประเมิน/ กาํไร (ขาดทุน) 

 วนัท่ีซ้ือ/ สอบทาน วนัท่ีประเมิน/ สอบทาน จากการเปล่ียน 

 ประเมิน/สอบทาน ครัง้ก่อน สอบทาน ล่าสดุ แปลงมูลค่า

 ช่ือสินทรพัย ์ ครัง้ก่อน บาท ล่าสดุ บาท บาท 

      

โครงการ Ducati 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 857,000,000 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 842,000,000 (15,000,000) 

โครงการ DKSH Consumer และ      

   โครงการ DKSH 3M 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,191,000,000 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 1,155,000,000 (36,000,000) 

โครงการ Healthcare 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,883,000,000 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 2,051,000,000 168,000,000 

โครงการ DKSH บางปะอนิ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 720,000,000 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 737,000,000 17,000,000 

โครงการ DSG 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,433,000,000 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 1,536,000,000 103,000,000 

โครงการ WHA Mega Logistics      

   Center (ชลหารพจิติร กม.3       

   เฟส 2) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 2,074,500,000 1 เมษายน พ.ศ. 2564 2,097,980,000 23,480,000 

โครงการอาคารโรงงาน Roechling 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 348,000,000 1 เมษายน พ.ศ. 2564 352,000,000 4,000,000 

โครงการอาคารโรงงาน DTS 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 271,000,000 1 เมษายน พ.ศ. 2564 268,000,000 (3,000,000) 

โครงการ WHA KPN Mega      

   Mega Logistics Center (ถนน      

   บางนา-ตราด กม.23 เฟส 2) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,051,280,000 1 เมษายน พ.ศ. 2564 1,066,780,000 15,500,000 

โครงการ WHA Mega Logistics      

   Center (ชลหารพจิติร กม.3       

   เฟส 1) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,082,700,000 1 เมษายน พ.ศ. 2564 1,056,700,000 (26,000,000) 

โครงการ WHA Mega Logistics 

    

     

   Center (แหลมฉบงั 1) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 590,829,387 1 เมษายน พ.ศ. 2564 568,820,000 (22,009,387) 

โครงการ WHA Mega Logistics      

   Center (แหลมฉบงั 2) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,005,180,696 1 เมษายน พ.ศ. 2564 954,010,000 (51,170,696) 

โครงการ WHA KPN Mega      

  Mega Logistics Center (ถนน      

   บางนา-ตราด กม.23 เฟส 3) 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,680,116,422 1 เมษายน พ.ศ. 2564 1,539,190,000 (140,926,422) 

  39,141,094,684  39,181,760,000 40,665,316 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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7 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 

 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน บาท 

  

ยอดตน้งวด - 

เพิม่ขึน้  3,000,000,000 

จ่ายคนื (3,000,000,000) 

ยอดสิน้งวด - 

 

เมื่อวนัที ่25 มนีาคม พ.ศ. 2564 กองทรสัต์ฯ ไดท้ําสญัญาเงนิกู้ยมืระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งเป็นจํานวนเงนิ 

1,000 ลา้นบาทและ 2,000 ลา้นบาทโดยมกีําหนดชาํระคนืเมื่อทวงถามและวนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามลําดบั

เงนิกูย้มืดงักล่าวมอีตัราดอกเบีย้คงทีต่่อปี ซึง่เงนิกูย้มืดงักล่าวไดช้าํระคนืเตม็จาํนวนแลว้ในไตรมาสที ่2 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน บาท 

  

ยอดตน้งวด 2,127,587,965 

จ่ายคนื (5,670,000) 

คา่ธรรมเนยีมเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิตดัจาํหน่าย 3,924,989 

ยอดสิน้งวด 2,125,842,954 

 

เมื่อวนัที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กองทรสัต์ฯ ได้จ่ายคืนเงนิกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิแหง่หนึ่งเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 5.67 ลา้นบาทในไตรมาสที ่2 

 

8 หุ้นกู้ สทุธิ 

 

 บาท 

  

ยอดตน้งวด 7,996,240,010 

เพิม่ขึน้ 3,500,000,000 

จ่ายคนื (3,500,000,000) 

คา่ใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้ (3,752,712) 

คา่ใชจ้่ายในการออกหุน้กูต้ดัจาํหน่าย 1,147,737 

ยอดสิน้งวด 7,993,635,035 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 กองทรสัต์ฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผูถ้ือ  

ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั ชนิดคนืเงนิต้นครัง้เดยีวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน มผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็น 5 รุ่น จํานวน 

3,500 ล้านบาท โดยจําหน่ายแก่นักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่นําเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กูด้งักล่าวไปชาํระหนี้ตามสญัญาหุน้กูบ้างสว่น ซึง่จะเป็นการลดภาระตน้ทุน

ทางการเงนิของกองทรสัต์ฯ หุ้นกู้ดงักล่าวมมีูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มกีําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดอืน 

ทัง้นี้เงนิตน้มกีาํหนดชาํระคนืครัง้เดยีวในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

 

เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 และวนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2564 กองทรสัต์ฯ ไดจ้่ายคนืหุน้กูเ้ป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 

500 ลา้นบาท และ 3,000 ลา้นบาทตามลาํดบั 

 

มลูค่ายุตธิรรมของหุน้กู ้ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 มมีูลค่า 8,138 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 8,103 ลา้นบาท) 

ซึ่งอ้างอิงจากราคาตราสารหนี้ที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (clean price) ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย  

ซึง่ถูกจดัอยูใ่นระดบั 2 ของลาํดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรม 

 

อตัราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทัง้หมดเป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ โดยมอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 

รอ้ยละ 1.47 ถงึรอ้ยละ 3.40 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.28 ถงึรอ้ยละ 3.40 ต่อปี) 

 

9 ส่วนของผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หน่วยทรสัต์ที่จดทะเบยีน ออกจําหน่าย และชําระแล้ว 

มจีาํนวน 2,776,997,063 หน่วย มูลค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 9.0241 บาท และจาํนวน 2,776,997,063 หน่วย มลูค่าตราไว้

หน่วยละ 9.0241 บาท ตามลาํดบั 

 

รายการเคลื่อนไหวของกาํไรสะสมมดีงันี้ 

 บาท 
  

ยอดตน้งวด 1,329,082,944 

กาํไรจากการลงทุนสทุธ ิ 888,022,175 

รายการกาํไรสทุธจิากเงนิลงทุน (หมายเหตุ 6) 10,460,293 

รายการกาํไรสทุธจิากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (หมายเหตุ 6) 123,937,319 

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน (หมายเหตุ 10) (863,579,235) 

ยอดสิน้งวด 1,487,923,496 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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10 การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 

 

รายละเอยีดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในระหวา่งงวด มดีงัต่อไปนี้ 

 

  อตัราต่อ  

 หน่วยทรสัต ์ รวมเป็นเงิน 

วนัประกาศจ่ายปันผล สาํหรบัรอบระยะเวลา บาท บาท 
    

22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 0.1195 331,824,822 

14 มถินุายน พ.ศ. 2564 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 0.1915          531,754,413 

 

11 ข้อมลูส่วนงานดาํเนินงาน 

 

ส่วนงานดําเนินงานไดถู้กกําหนดใหร้ายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่นําเสนอใหผู้ม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุด

ดา้นการดําเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานหมายถงึ บุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานดาํเนินงาน 

 

กองทรสัต์ฯ ดําเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจคอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งดําเนินงานในประเทศไทยเท่านัน้ 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายจากส่วนงานนี้ เป็นตวัเลขเดยีวกนักบัทีแ่สดงในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดงันัน้จงึไม่มคีวามจาํเป็น

ในการแสดงขอ้มลูจาํแนกตามสว่นงาน 

 

12 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ความสมัพนัธข์องกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่ามารถสรุปได ้ดงันี้ 

 

• บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตฯ์ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั เป็นทรสัตขีองกองทรสัตฯ์ 

• บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ บรษิทัใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ

บรษิทัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตฯ์ 

• ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นบรษิทัใหญ่ของทรสัตขีองกองทรสัตฯ์ 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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รายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัต่อไปนี้ 

 

ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 

 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 นโยบาย 

 บาท บาท การกาํหนดราคา 

รายได้    

    

รายไดช้ดเชยคา่เชา่และบรกิารสญัญาตกลงกระทาํการ    

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 3,254,217 4,050,699 ราคาตามสญัญา 
    

รายไดด้อกเบีย้    

   ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 686,995 398,695 ราคาตลาด 

    

ค่าใช้จ่าย    
    

คา่ธรรมเนียมการจดัการ    

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 19,803,524 14,515,076 ราคาตามสญัญา 
    

คา่ธรรมเนียมทรสัต ี    

   บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จาํกดั 10,674,305 10,163,117 ราคาตามสญัญา 
    

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์    

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 19,777,939 16,969,107 ราคาตามสญัญา 
    

ดอกเบีย้จ่าย    

   ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 24,086,725 998,853 ราคาตลาด 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 นโยบาย 

 บาท บาท การกาํหนดราคา 

รายได้    
    

รายไดช้ดเชยคา่เชา่และบรกิารสญัญาตกลงกระทาํการ    

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 6,508,433 7,977,166 ราคาตามสญัญา 
    

รายไดด้อกเบีย้    

   ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 905,724 479,778 ราคาตลาด 

 

   

ค่าใช้จ่าย    
    

คา่ธรรมเนียมการจดัการ    

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 35,395,144 28,974,082 ราคาตามสญัญา 
    

คา่ธรรมเนียมทรสัต ี    

   บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จาํกดั 21,212,364 20,327,649 ราคาตามสญัญา 
    

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์    

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 39,338,539 33,938,213 ราคาตามสญัญา 
    

ดอกเบีย้จ่าย    

   ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 40,833,231 2,192,852 ราคาตลาด 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ข) ยอดคงเหลือ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

เงนิฝากธนาคาร   

   ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 1,456,912,032 573,136,825 

   

สนิทรพัยอ์ื่น   

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 27,430,216 66,768,755 

   

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย   

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 10,889,318 10,738,546 

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 2,507 - 

   บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั 7,343,935 6,955,000 

   ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 19,158,536 73,446,022 

   

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ   

   ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 2,125,842,954 2,127,587,965 

 

13 ข้อมลูเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 กองทรสัต์ฯ ไดซ้ื้อขายเงนิลงทุน โดยไม่รวมเงนิลงทุนใน

เงนิฝากธนาคารเป็นจํานวนสุทธ ิ755 ล้านบาท (หมายเหตุ 6) โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 2.48 ต่อมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิ

ถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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14 ภาระผกูพนั 

 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กองทรสัต์ฯ มภีาระผูกพนัภายใต้สญัญาบรกิาร

สาํหรบัคา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ยอดรวมของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญามดีงันี้ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ภายใน 1 ปี 78,620,678 78,003,494 

เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 321,819,385 319,953,765 

เกนิกวา่ 5 ปี 1,790,211,063 1,831,376,183 

รวม 2,190,651,126 2,229,333,442 

 

15 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

เมื่อวนัที่ 5 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท์ จํากดั ในฐานะ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯ มมีตเิอกฉันทอ์นุมตัจิ่ายเงนิปันผลสาํหรบัผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่

30 มถุินายน พ.ศ. 2564 ในอตัราหน่วยละ 0.1915 บาท คดิเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 531.79 ลา้นบาท โดยมกีําหนดการจ่ายเงนิ

ปันผลดงักล่าวในวนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

16 การอนุมติัข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการผูม้อีํานาจของผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯ เมื่อวนัที ่5 สงิหาคม 

พ.ศ. 2564 
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