
ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า 

   ดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่า

ดบับลวิเอชเอ พรเีมี่ยม โกรท (กองทรสัต์ฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิ และงบประกอบรายละเอียด 

เงินลงทุน ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุด 

วันเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ รวมถึงงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้จดัการกองทรสัต์ฯ เป็นผูร้บัผดิชอบ 

ในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลน้ีตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสีําหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์รสัต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  

ที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าว 

จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล

โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการ

สอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวิธกีาร 

สอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถ

ไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบญัชี

สําหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรสัต ์

เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 

 

 

 

 

 

วรรณวิมล  ปรีชาวฒัน์ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9548 

กรุงเทพมหานคร 

10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



ทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์แีสดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 13,815,184

เงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยุตธิรรม 6 39,597,403,983 40,218,448,584

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,439,646,627 1,576,753,003

คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชี 168,610,152 244,851,493

รายไดค้า้งรบัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 276,060,246 347,480,709

ภาษีมลูคา่เพมิรอเรยีกคนื 13,247,289 61,645,016

สนิทรพัยอ์นื 90,721,793 132,004,094

รวมสินทรพัย์ 42,585,690,090 42,594,998,083

หนีสิน

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 60,220,754 129,026,605

รายไดค้า่เช่าและคา่บรกิารรบัล่วงหน้า 131,035,780 74,776,099

เงนิมดัจาํรบัจากลูกคา้ 1,020,697,448 1,099,849,286

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ สุทธิ 7 158,490,652 2,127,587,965

หุน้กู ้สุทธิ 8 9,991,827,120 7,996,240,010

หนีสนิตามสญัญาเช่า 662,040,860 669,065,386

หนีสนิอนื 22,346,552 85,286,135

รวมหนีสิน 12,046,659,166 12,181,831,486

สินทรพัยส์ทุธิ 30,539,030,924 30,413,166,597

สินทรพัยส์ทุธิประกอบด้วย

ทุนทไีดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 29,084,083,653 29,084,083,653

กําไรสะสม 9 1,454,947,271 1,329,082,944

สินทรพัยส์ทุธิ 30,539,030,924 30,413,166,597

สนิทรพัยส์ุทธติ่อหน่วย 10.9971 10.9518

จาํนวนหน่วยทรสัตท์จีาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ สนิงวด/ปี (หน่วย) 9 2,776,997,063 2,776,997,063

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมยีม โกรท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนในการจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ขนาดพนืที บาท บาท มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต ุ6)

กรรมสทิธแิละสทิธกิารเช่าในทดีนิ และกรรมสทิธใินอาคารคลงัสนิคา้

1. โครงการศูนยก์ระจายสนิคา้ WHA ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2

ทตีงั 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)

ทตีงั ตําบลบางโฉลง อาํเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ 74-2-67 ไร่ 1,389,338,537 1,519,470,842 3.84

3. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)

ทตีงั ตําบลบางเสาธง อาํเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ 65-0-21.9 ไร่ 1,942,877,653 2,112,854,434 5.33

4. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิติร กม. 4)

ทตีงั ตําบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 81-0-15.9 ไร่ 2,504,966,196 2,990,005,302 7.55

5. โครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61)

ทตีงั ตําบลบ่อตาโล่ อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 69-0-16 ไร่ 1,298,764,008 1,202,895,532 3.04

6. โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุร)ี

ทตีงั ตําบลหนองปลาหมอ อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 34-3-12 ไร่ 867,580,384 946,400,000 2.39

7. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิติร กม.5)

ทตีงั ตําบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 66-2-85 ไร่ 1,546,451,335 1,507,665,911 3.81

8. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั)

ทตีงั แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 99-1-51 ไร่ 2,662,108,324 3,022,684,381 7.63

9. โครงการ Kao

ทตีงั ตําบลดอนหวัฬ่อ อาํเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุรี 46-3-81 ไร่ 1,148,029,573 1,302,464,941 3.29

10. โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุร)ี

ทตีงั ตําบลพานทองหนองกะขะ อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 39-0-18 ไร่ 1,085,027,951 970,000,000 2.45

11. โครงการ Ducati

ทตีงั นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติ ีตําบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 27-1-53.4 ไร่ 772,040,176 831,855,539 2.10

12. โครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M

ทตีงั ตําบลศรีษะจรเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง (บางพล)ี จงัหวดัสมทุรปราการ 83-0-81 ไร่ 1,128,053,457 1,298,489,348 3.28

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564
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ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมยีม โกรท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนในการจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ)

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ขนาดพนืที บาท บาท มูลค่าเงินลงทุน

13. โครงการ Healthcare

ทตีงั ตําบลบางโฉลง อาํเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ 47-0-66 ไร่ 1,797,042,056 2,038,465,722 5.15

14. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)

ทตีงั ตําบลบางโฉลง อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 71-0-5.5 ไร่ 1,439,927,992 1,501,033,946 3.79

15. โครงการ DKSH บางปะอนิ

ทตีงั นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ ตําบลคลองจกิ อาํเภอบางปะอนิ (พระราชวงั) จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 30-2-53 ไร่ 602,041,355 736,817,312 1.86

16. โครงการ DSG

ทตีงั เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอสระบุร ีตําบลหนองปลาหมอ และตําบลบวัลอย  อาํเภอหนองแค 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)

ทตีงั ตําบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 50-1-47.4 ไร่ 1,233,058,651 1,297,980,622 3.28

18. โครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา)

ทตีงั ตําบลลําลูกกา อาํเภอลําลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12-2-52 ไร่ 588,412,570 593,500,000 1.50

19. โครงการ Omada Areospace Factory (ระยอง)

ทตีงั นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติ ีระยอง ตําบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 25-3-32.4 ไร่ 972,542,356 727,259,089 1.84

20. โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)

ทตีงั ตําบลบางกระเจา้ อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 17-0-15 ไร่ 735,362,033 783,623,100 1.98

21. โครงการ DSG HSIL

ทตีงั ตําบลบวัลอย อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 15-0-0 ไร่ 489,293,546 480,616,401 1.21

22. โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63)

ทตีงั ตําบลบ่อตาโล่ และตําบลลําตาเสา อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 96-1-44 ไร่ 2,358,694,214 2,350,920,927 5.94

23. โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)

ทตีงั ตําบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 43-2-54.5 ไร่ 907,617,799 832,573,972 2.10

24. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิติร กม.3 เฟส 2)

ทตีงั ตําบลบางบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 75-2-8.8 ไร่ 2,051,478,932 2,094,006,859 5.29

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

4



ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมยีม โกรท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนในการจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ)

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ขนาดพนืที บาท บาท มูลค่าเงินลงทุน

25. โครงการอาคารโรงงาน Roechling

ทตีงั ตําบลเขาคนัทรง อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี 12-1-97.8 ไร่ 369,850,510 348,114,100 0.88

26. โครงการอาคารโรงงาน DTS

ทตีงั ตําบลบ่อวนิ อาํเภอศรรีาชา 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)

ทตีงั ตําบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 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)

ทตีงั ตําบลบางบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 21-0-64.8 ไร่ 1,065,103,225 1,056,590,449 2.67

29. โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบงั 1)

ทตีงั ตําบลหนองขาม อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี 21-1-70.5 ไร่ 590,829,387 567,220,563 1.43

30. โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบงั 2)

ทตีงั ตําบลบงึ อาํเภอศรรีาชา 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)

ทตีงั ตําบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 44-0-91.8 ไร่ 1,680,116,422 1,535,189,626 3.88

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ 38,146,110,009 39,597,403,983 100.00

รวมเงินลงทุนทงัสิน 38,146,110,009 39,597,403,983 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564
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ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมยีม โกรท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตรวจสอบแล้ว)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนในการจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ขนาดพนืที บาท บาท มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(หมายเหต ุ6)

กรรมสทิธแิละสทิธกิารเช่าในทดีนิ และกรรมสทิธใินอาคารคลงัสนิคา้

1. โครงการศูนยก์ระจายสนิคา้ WHA ลาดกระบงั Phase 1 และ Phase 2

ทตีงั 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)

ทตีงั ตําบลบางโฉลง อาํเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ 74-2-67 ไร่ 1,389,338,537 1,660,499,242 4.13

3. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23)

ทตีงั ตําบลบางเสาธง อาํเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ 65-0-21.9 ไร่ 1,935,819,867 1,917,413,267 4.77

4. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิติร กม.4)

ทตีงั ตําบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 81-0-15.9 ไร่ 2,504,966,196 2,858,111,223 7.10

5. โครงการ WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 61)

ทตีงั ตําบลบ่อตาโล่ อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 69-0-16 ไร่ 1,298,764,008 1,203,454,459 2.99

6. โครงการ WHA Mega Logistics Center (สระบุร)ี

ทตีงั ตําบลหนองปลาหมอ อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 34-3-12 ไร่ 867,580,384 895,000,000 2.23

7. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิติร กม.5)

ทตีงั ตําบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 66-2-85 ไร่ 1,546,451,335 1,586,605,949 3.94

8. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ลาดกระบงั)

ทตีงั แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 99-1-51 ไร่ 2,662,108,324 2,961,544,795 7.36

9. โครงการ Kao

ทตีงั ตําบลดอนหวัฬ่อ อาํเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุรี 46-3-81 ไร่ 1,148,029,573 1,224,580,058 3.04

10.โครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุร)ี

ทตีงั ตําบลพานทองหนองกะขะ อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 39-0-18 ไร่ 1,085,027,951 983,000,000 2.44

11.โครงการ Triumph 

ทตีงั นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติ ีตําบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 29-3-91.2 ไร่ 752,039,707 670,966,823 1.67

12.โครงการ Ducati

ทตีงั นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติ ีตําบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 27-1-53.4 ไร่ 772,040,176 844,438,803 2.10

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมยีม โกรท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตรวจสอบแล้ว)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนในการจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ)

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ขนาดพนืที บาท บาท มูลค่าเงินลงทุน

13.โครงการ DKSH Consumer และ โครงการ DKSH 3M

ทตีงั ตําบลศรีษะจรเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง (บางพล)ี จงัหวดัสมทุรปราการ 83-0-81 ไร่ 1,128,053,457 1,333,174,827 3.31

14.โครงการ Healthcare

ทตีงั ตําบลบางโฉลง อาํเภอบางพล ี(บางพลใีหญ่) จงัหวดัสมทุรปราการ 47-0-66 ไร่ 1,797,042,056 1,864,901,720 4.64

15.โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.19)

ทตีงั ตําบลบางโฉลง อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 71-0-5.5 ไร่ 1,439,927,992 1,566,699,328 3.90

16.โครงการ DKSH บางปะอนิ

ทตีงั นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ ตําบลคลองจกิ อาํเภอบางปะอนิ (พระราชวงั) จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 30-2-53 ไร่ 602,041,355 719,429,658 1.79

17.โครงการ DSG

ทตีงั เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอสระบุร ีตําบลหนองปลาหมอ และตําบลบวัลอย  อาํเภอหนองแค 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)

ทตีงั ตําบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 50-1-47.4 ไร่ 1,233,058,651 1,347,346,771 3.35

19.โครงการ WHA Mega Logistics (ลําลูกกา)

ทตีงั ตําบลลําลูกกา อาํเภอลําลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12-2-52 ไร่ 588,412,570 621,000,000 1.54

20.โครงการ Omada Areospace Factory (ระยอง)

ทตีงั นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติ ีระยอง ตําบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง 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)

ทตีงั ตําบลบางกระเจา้ อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 17-0-15 ไร่ 735,362,033 784,581,168 1.95

22.โครงการ DSG HSIL

ทตีงั ตําบลบวัลอย อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 15-0-0 ไร่ 489,293,546 463,150,043 1.15

23.โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63)

ทตีงั ตําบลบ่อตาโล่ และตําบลลําตาเสา อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 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)

ทตีงั ตําบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 43-2-54.5 ไร่ 907,617,799 814,928,521 2.03

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมยีม โกรท

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตรวจสอบแล้ว)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนในการจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ)

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน ขนาดพนืที บาท บาท มูลค่าเงินลงทุน

25.โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพจิติร กม.3 เฟส 2)

ทตีงั ตําบลบางบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 75-2-8.8 ไร่ 2,051,478,932 2,071,238,172 5.15

26.โครงการอาคารโรงงาน Roechling

ทตีงั ตําบลเขาคนัทรง อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี 12-1-97.8 ไร่ 369,850,510 344,935,078 0.86

27.โครงการอาคารโรงงาน DTS

ทตีงั ตําบลบ่อวนิ อาํเภอศรรีาชา 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)

ทตีงั ตําบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 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)

ทตีงั ตําบลบางบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 21-0-64.8 ไร่ 1,065,103,225 1,082,614,854 2.69

30.โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบงั 1)

ทตีงั ตําบลหนองขาม อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี 21-1-70.5 ไร่ 590,829,387 590,829,387 1.47

31.โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบงั 2)

ทตีงั ตําบลบงึ อาํเภอศรรีาชา 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)

ทตีงั ตําบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 44-0-91.8 ไร่ 1,680,116,422 1,680,116,422 4.18

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

เงินลงทุนในหลกัทรพัย์ วนัทีครบกาํหนด

เงนิลงทุนในกองทุนรวม

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

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

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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ทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้

รายไดค้า่เช่าและบรกิารคลงัสนิคา้ 674,378,130 631,904,473

รายไดค้า่เช่าและบรกิารอนืๆ 6,737,287 6,326,340

รายไดช้ดเชยคา่เช่าและบรกิารสญัญาตกลงกระทาํการ 6,410,745 9,163,813

รายไดด้อกเบยี 1,882,479 1,621,200

รวมรายได้   689,408,641 649,015,826

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนของการใหเ้ช่าและการใหบ้รกิาร 18,420,819 18,697,910

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 12 15,996,505 14,619,671

คา่ธรรมเนียมทรสัตี 12 10,789,582 10,163,118

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,435,056 1,239,510

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 12 20,050,581 17,233,572

คา่ใชจ้า่ยอนื 46,047,080 32,963,308

ตน้ทุนทางการเงนิ 82,499,902 72,669,007

รวมค่าใช้จ่าย 195,239,525 167,586,096

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 494,169,116 481,429,730

รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทนุสุทธจิากเงนิลงทุน (9,313,806) -

รายการกําไรสุทธจิากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม

  ของเงนิลงทุน 13,923,204 -

รวมรายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทุน 4,609,398 -

การเพิมขึนของสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 498,778,514 481,429,730

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

9



ทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้

รายไดค้า่เช่าและบรกิารคลงัสนิคา้ 1,884,897,103 1,868,145,495

รายไดค้า่เช่าและบรกิารอนืๆ 21,169,623 21,239,978

รายไดช้ดเชยคา่เช่าและบรกิารสญัญาตกลงกระทาํการ 21,743,834 29,315,163

รายไดด้อกเบยี 4,615,047 3,107,842

รวมรายได้   1,932,425,607 1,921,808,478

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนของการใหเ้ช่าและการใหบ้รกิาร 32,711,930 45,391,985

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 12 51,391,649 43,593,753

คา่ธรรมเนียมทรสัตี 12 32,001,946 30,490,767

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 4,352,035 4,323,732

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์ 12 59,389,120 51,171,785

คา่ใชจ้า่ยอนื 138,790,013 99,344,741

ตน้ทุนทางการเงนิ 231,597,623 219,720,661

รวมค่าใช้จ่าย 550,234,316 494,037,424

กาํไรจากการลงทุนสทุธิ 1,382,191,291 1,427,771,054

รายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทุน

รายการกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน 9 1,146,487 9,736,220

รายการกําไรสุทธจิากการเปลยีนแปลง

  ในมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน 137,860,523 53,903,041

รวมรายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทุน 139,007,010 63,639,261

การเพิมขึนของสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 1,521,198,301 1,491,410,315

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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ทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

การเพิมขึนของสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

กําไรจากการลงทุนสุทธิ 1,382,191,291 1,427,771,054

รายการกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน 139,007,010 63,639,261

การเพิมขึนของสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด 1,521,198,301 1,491,410,315

การคนืทุน - (116,235,642)

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 9, 10 (1,395,333,974) (1,095,612,640)

การเพิมขึนของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างงวด 125,864,327 279,562,033

สนิทรพัยส์ุทธติน้งวด 30,413,166,597 27,315,790,320

สินทรพัยส์ทุธิสินงวด 30,539,030,924 27,595,352,353

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพมิขนึของสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน 1,521,198,301 1,491,410,315

ปรบักระทบรายการเพมิขนึ (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงนิสดสุทธทิไีดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน

รายการกําไรจากการเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน (137,860,523) (53,903,041)

รายการกําไรสทุธจิากเงนิลงทุน (1,146,486) (9,736,220)

การซอืเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 6 (7,057,787) -

การจําหน่ายเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 6 762,500,000 -

การซอืเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ - (1,160,000,000)

การจําหน่ายเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 18,424,581 2,185,259,108

คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชี 76,241,341 92,136,645

รายไดค้า้งรบัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 71,420,463 (20,888,020)

ภาษีมลูคา่เพมิรอเรยีกคนื 48,397,727 48,544,068

สนิทรพัยอ์นื 41,282,301 (14,629,028)

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย (16,642,819) 30,298,532

รายไดค้า่เช่าและคา่บรกิารรบัล่วงหน้า 56,259,681 58,469,775

เงนิมดัจํารบัจากลูกคา้ (79,151,838) (5,673,898)

หนีสนิอนื (62,939,583) (157,850,639)

ดอกเบยีจ่าย 231,597,623 219,720,661

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,522,522,982 2,703,158,258

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 7 3,000,000,000 -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 7 (3,000,000,000) -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 7 (2,001,900,000) -

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 8 5,500,000,000 -

เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู้ 8 (3,500,000,000) -

เงนิสดจ่ายหนีสนิตามสญัญาเช่า (7,024,526) (2,513,489)

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (206,707,553) (217,497,744)

เงนิสดจ่ายคา่ออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ (42,408,785) -

เงนิสดจ่ายในการออกหุน้กู้ 8 (6,254,520) -

เงนิสดจ่ายคนืทุน - (116,235,642)

เงนิสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 9, 10 (1,395,333,974) (1,095,612,640)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,659,629,358) (1,431,859,515)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสทุธิ 862,893,624 1,271,298,743

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดวนัตน้งวด 1,576,753,003 279,579,732

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัสินงวด 2,439,646,627 1,550,878,475

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสิทธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมี่ยม โกรท (กองทรสัต์ฯ) เป็นกองทรสัต ์

ตามพระราชบญัญตัทิรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (พระราชบญัญตัฯิ) ทีก่่อตัง้ขึน้ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ลงวนัที ่8 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างบรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท์ จํากดั ในฐานะผูก่้อตัง้ทรสัต ์

และบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั ในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ฯ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อระดมเงนิทุน

และนําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรพัย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์และจัดหาผลประโยชน์จาก

อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทําการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพหรือจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ  

ทีก่องทรสัตฯ์ ไดล้งทุนหรอืมไีว ้ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ชา่ ใหเ้ช่าช่วง ขายหรอืดาํเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรพัยส์นิ

เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรสัต์ฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรพัย์สนิอื่นหรอื

หลกัทรพัยอ์ื่น หรอืการหาดอกผลอื่นโดยวธิอีื่นใด ตามทีก่ฎหมายหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด 

 

เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไดร้บัหน่วยทรสัต์ของกองทรสัตฯ์ เป็นหลกัทรพัย ์

จดทะเบยีนและใหเ้ริม่ซื้อขายไดใ้นวนัเดยีวกนั 

 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด (ผู้จ ัดการกองทรสัต์ฯ) ทําหน้าที่ดูแลจัดการทรพัย์สิน 

ของกองทรสัตฯ์ โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั ทาํหน้าทีเ่ป็นทรสัตขีองกองทรสัตฯ์ และบรษิทั 

ดบับลวิเอชเอคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ทาํหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสีําหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีส่มาคมบรษิัท

จดัการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์ 

(แนวปฏิบัติทางบัญชี) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับน้ีไม่ได้กําหนดไว้ กองทรสัต์ฯ ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชขีองขอ้มลูทางการเงนิ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย 

ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามทีแ่ตกต่างกนัใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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3 นโยบายบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการ

จดัทํางบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องทีก่องทรสัต์ฯ ยุตกิารนํามาตรการ

ผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรน

ชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุด

ภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากการยุตกิารใช้มาตรการ

ผ่อนปรนไดร้วมอยู่ในผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564  

 

4 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้จดัการกองทรสัต์ฯ ต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมต ิ

ทีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบายการบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ

อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

5 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม โดยไม่รวมถงึกรณีทีส่นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ

ทางการเงนิมมีลูค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน     

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

รวมสนิทรพัย ์ - - 39,597,403,983 39,597,403,983 

 

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

   (ตรวจสอบแลว้) บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน     

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 



ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิต่อไปน้ี มมีูลค่าใกล้เคยีงกบัราคาตามบญัช ีณ วนัที่ 30 กนัยายน 

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

 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลูกหน้ีการคา้ทีแ่สดงรวมอยู่ในสนิทรพัยอ์ื่น 

 

หน้ีสนิทางการเงนิ 

 

- เงนิมดัจาํรบัจากลูกคา้ 

- เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

 

หน้ีสนิทางการเงนิขา้งตน้วดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

5.1 การโอนระหวา่งระดบัชัน้มูลค่ายุติธรรม 

 

กองทรสัตฯ์ ไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชัน้มลูค่ายตุธิรรมในระหว่างวด 

 

5.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2  

 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์คํานวณโดยใช้มูลค่าสนิทรพัย์สุทธิ ณ วนัทําการสุดท้ายของวนัที ่

ในงบแสดงฐานะการเงนิและอา้งองิจากบรษิทัจดัการแต่ละแห่ง 



ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5.3 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 

 

ผู้จดัการกองทรสัต์ฯ ได้ทําการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์สําหรบัการรายงานในข้อมูลทางการเงิน 

รวมถงึมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระได้รายงานโดยตรงต่อผู้จดัการกองทรสัต์ฯ ซึ่งผู้จดัการ

กองทรสัต์ฯ ได้มีการสอบทานและพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินและ 

อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมให้กับทรสัตีของกองทรสัต์ฯ เพื่อสอบทานข้อมูลดงักล่าว  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงสมมตฐิาน ซึ่งคาดว่าจะทําใหมู้ลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็น

สาระสาํคญั ผูจ้ดัการกองทรสัตฯ์ จะทาํการพจิารณาเพื่อปรบัมลูค่ายุตธิรรมดงักล่าว 

 

ขอ้มลูหลกัทีผู่ป้ระเมนิราคาใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมระดบั 3 ไดแ้ก่ อตัราคดิลดกระแสเงนิสด โดยพจิารณา

จากสถานทีต่ัง้โครงการ ความสามารถในการสรา้งกระแสรายได ้ตลาดคู่แข่ง รวมถงึอตัราผลตอบแทนทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง 

ซึง่ในทีน้ี่ผูป้ระเมนิไดกํ้าหนดอตัราคดิลดกระแสเงนิสด สาํหรบัทรพัย์สนิทีท่ําการประเมนิราคาอยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 

9.00 ถงึ 10.00 ต่อปี โดยพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรฐับาลบวกกบัความเสีย่งจากประเภทธุรกิจ 

การบรกิาร การตลาดและจากภาวะเศรษฐกจิ  

 

6 เงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายุติธรรม 

 

 บาท 

  

ยอดตน้งวด 40,218,448,584 

ซื้อเงนิลงทุนเพิม่ 7,057,787 

จาํหน่ายเงนิลงทุน (762,500,000) 

รายการกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน 10,460,293 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธจิากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน  

   - จากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 40,665,316 

   - กลบัรายการมลูค่ายุตธิรรมจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 81,072,884 

   - จากการกระทบยอดทางบญัช ี 2,199,119 

ยอดสิน้งวด 39,597,403,983 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหารมิทรพัย์ไม่รวมรายได้ค่าเช่ารบัล่วงหน้าและรายได้ค้างรบัตามสญัญาเช่า

ดาํเนินงาน และบวกกลบัดว้ยหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

 

ทัง้น้ีกองทรสัต์ฯ ไดนํ้าอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวบางส่วนมูลค่า 2,990 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 4,957 ลา้นบาท) 

ไปคํ้าประกนัสญัญาเงนิกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิดงัทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 7 



ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอยีดการประเมนิและสอบทานของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระในระหว่างงวด

แสดงในตารางดงัน้ี 

 
  ราคาซ้ือ/   รายการ 

  ประเมิน/  ราคาประเมิน/ กาํไร (ขาดทนุ) 

 วนัท่ีซ้ือ/ สอบทาน วนัท่ีประเมิน/ สอบทาน จากการเปลีย่น 

 ประเมิน/สอบทาน ครัง้ก่อน สอบทาน ล่าสุด แปลงมูลค่า

 ช่ือสินทรพัย ์ ครัง้ก่อน บาท ล่าสุด บาท บาท 

      

โครงการศูนยก์ระจายสนิคา้ 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.18) 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.23) 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 

โครงการศูนยก์ระจายสนิคา้ 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       

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

โครงการ Omada Aerospace Factory       

   (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 Logistics      

   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. 

 

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. 

 

970,000,000 (13,000,000) 



ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  ราคาซ้ือ/   รายการ 

  ประเมิน/  ราคาประเมิน/ กาํไร (ขาดทนุ) 

 วนัท่ีซ้ือ/ สอบทาน วนัท่ีประเมิน/ สอบทาน จากการเปลีย่น 

 ประเมิน/สอบทาน ครัง้ก่อน สอบทาน ล่าสุด แปลงมูลค่า

 ช่ือสินทรพัย ์ ครัง้ก่อน บาท ล่าสุด 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 



ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 

 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน บาท 

  

ยอดตน้งวด - 

เพิม่ขึน้  3,000,000,000 

จ่ายคนื (3,000,000,000) 

ยอดสิน้งวด - 

 

เมื่อวนัที ่25 มนีาคม พ.ศ. 2564 กองทรสัต์ฯ ไดท้ําสญัญาเงนิกู้ยมืระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงนิ 

1,000 ล้านบาท และ 2,000 ล้านบาท โดยมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามและวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ตามลําดบัเงนิกูย้มืดงักล่าวมอีตัราดอกเบีย้คงทีต่่อปี ซึง่เงนิกูย้มืดงักล่าวไดช้าํระคนืเตม็จาํนวนแลว้ในไตรมาสที ่2 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน บาท 

  

ยอดตน้งวด 2,127,587,965 

จ่ายคนื (2,001,900,000) 

ค่าธรรมเนียมเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิตดัจาํหน่าย 32,802,687 

ยอดสิน้งวด 158,490,652 

 

เมื่อวนัที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ วนัที่ 26 สงิหาคม พ.ศ. 2564 กองทรสัต์ฯ ได้จ่ายคนื

เงนิกูย้มืระยะจากสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 2,001.90 ลา้นบาท 

 

8 หุ้นกู้ สุทธิ 

 

 บาท 

  

ยอดตน้งวด 7,996,240,010 

เพิม่ขึน้ 5,500,000,000 

จ่ายคนื (3,500,000,000) 

ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้ (6,254,520) 

ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูต้ดัจาํหน่าย 1,841,630 

ยอดสิน้งวด 9,991,827,120 



ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กองทรสัต์ฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ  

ไม่ด้อยสิทธ ิไม่มหีลกัประกัน ชนิดคนืเงนิต้นครัง้เดยีวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็น 7 รุ่น จํานวน 

5,500 ล้านบาท โดยจําหน่ายแก่นักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อนําเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กู้ดงักล่าวไปชาํระหน้ีตามสญัญาหุน้กูบ้างส่วน ซึง่จะเป็นการลดภาระ

ต้นทุนทางการเงนิของกองทรสัต์ฯ หุน้กู้ดงักล่าวมมีูลค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 1,000 บาท มกํีาหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดอืน 

ทัง้น้ีเงนิตน้มกํีาหนดชาํระคนืครัง้เดยีวในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

 

เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 และวนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2564 กองทรสัตฯ์ ไดจ้่ายคนืหุน้กู้เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 

500 ลา้นบาท และ 3,000 ลา้นบาทตามลําดบั 

 

มลูค่ายุตธิรรมของหุน้กู ้ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มมีลูค่า 10,121 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 8,103 ลา้นบาท) 

ซึ่งอ้างอิงจากราคาตราสารหน้ีที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (clean price) ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

ซึง่ถูกจดัอยู่ในระดบั 2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 

อตัราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทัง้หมดเป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ โดยมีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

รอ้ยละ 1.43 ถงึรอ้ยละ 3.40 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.28 ถงึรอ้ยละ 3.40 ต่อปี) 

 

9 ส่วนของผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

 

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

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

หน่วยละ 9.0241 บาท ตามลําดบั 

 

รายการเคลื่อนไหวของกําไรสะสมมดีงัน้ี 

 

 บาท 

  

ยอดตน้งวด 1,329,082,944 

กําไรจากการลงทุนสุทธ ิ 1,382,191,291 

รายการกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน  1,146,487 

รายการกําไรสุทธจิากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน  137,860,523 

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน (หมายเหตุ 10) (1,395,333,974) 

ยอดสิน้งวด 1,454,947,271 



ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 

 

รายละเอยีดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในระหว่างงวด มดีงัต่อไปน้ี 

 

  อตัราต่อ  

 หน่วยทรสัต์ 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 

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 0.1915          531,754,413 

5 สงิหาคม พ.ศ. 2564 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถงึ 31 มถุินายน พ.ศ. 2564 0.1915 531,754,739       

 

11 ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน 

 

ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกกําหนดให้รายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีนํ่าเสนอให้ผูม้อํีานาจตดัสนิใจสูงสุด

ดา้นการดําเนินงาน ผูม้อํีานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานหมายถงึ บุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กองทรสัต์ฯ ดําเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจคอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งดําเนินงานในประเทศไทยเท่านัน้ 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายจากส่วนงานน้ี เป็นตวัเลขเดยีวกนักบัทีแ่สดงในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดงันัน้จงึไม่มคีวามจาํเป็น

ในการแสดงขอ้มลูจาํแนกตามส่วนงาน 



ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ความสมัพนัธข์องกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่ามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 

• บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตฯ์ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั เป็นทรสัตขีองกองทรสัตฯ์ 

• บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ บรษิทัใหญ่ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ

บรษิทัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตฯ์ 

• ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นบรษิทัใหญ่ของทรสัตขีองกองทรสัตฯ์ 
 

รายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัต่อไปน้ี 
 

ก) รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 นโยบาย 

 บาท บาท การกาํหนดราคา 

รายได้    

    

รายไดช้ดเชยค่าเช่าและบรกิารสญัญาตกลงกระทําการ    

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 3,254,217 3,365,920 ราคาตามสญัญา 
    

รายไดด้อกเบีย้    

   ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 359,404 235,161 ราคาตลาด 

    

ค่าใช้จ่าย    
    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ    

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จํากดั 15,996,505 14,619,671 ราคาตามสญัญา 
    

ค่าธรรมเนียมทรสัต ี    

   บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั 10,789,582 10,163,118 ราคาตามสญัญา 
    

ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์    

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 20,050,581 17,233,572 ราคาตามสญัญา 
    

ดอกเบีย้จ่าย    

   ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 19,869,730 907,533 ราคาตลาด 



ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 นโยบาย 

 บาท บาท การกาํหนดราคา 

รายได้    
    

รายไดช้ดเชยค่าเช่าและบรกิารสญัญาตกลงกระทําการ    

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 9,762,650 11,343,086 ราคาตามสญัญา 
    

รายไดด้อกเบีย้    

   ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 1,265,129 714,939 ราคาตลาด 

 

   

ค่าใช้จ่าย    
    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ    

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จํากดั 51,391,649 43,593,753 ราคาตามสญัญา 
    

ค่าธรรมเนียมทรสัต ี    

   บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั 32,001,946 30,490,767 ราคาตามสญัญา 
    

ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย์    

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 59,389,120 51,171,785 ราคาตามสญัญา 
    

ดอกเบีย้จ่าย    

   ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 60,702,961 3,100,385 ราคาตลาด 



ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) ยอดคงเหลือ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

เงนิฝากธนาคาร   

   ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 634,442,399 573,136,825 

   

สนิทรพัยอ์ื่น   

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 29,413,403 66,768,755 

   

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย   

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ เรยีล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 10,884,940 10,738,546 

   บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 2,507 - 

   บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั 7,342,622 6,955,000 

   ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 366,011 73,446,022 

   

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ สุทธ ิ   

   ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 158,490,652 2,127,587,965 

 

13 ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กองทรสัต์ฯ ได้ซื้อขายเงนิลงทุน โดยไม่รวมเงนิลงทุน 

ในเงนิฝากธนาคารเป็นจาํนวนสุทธ ิ774 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 2.48 ต่อมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด 



ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

25 

 

14 ภาระผกูพนั 

 

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

สาํหรบัค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ยอดรวมของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญามดีงัน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ภายใน 1 ปี 78,934,384 78,003,494 

เกนิกว่า 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 5 ปี 322,768,797 319,953,765 

เกนิกว่า 5 ปี 1,769,287,356 1,831,376,183 

รวม 2,170,990,537 2,229,333,442 

 

15 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากัด  

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตฯ์ มมีตเิอกฉันทอ์นุมตัจิ่ายเงนิปันผลสําหรบัผลการดาํเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และกําไรสะสม ในอตัราหน่วยละ 0.2553 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 708.97  ล้านบาท 

โดยมกํีาหนดการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที ่8 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

16 การอนุมติัข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการผูม้อํีานาจของผูจ้ดัการกองทรสัต์ฯ เมื่อวนัที ่10 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2564 
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