Embassy REIT ออกรายงานประจําปี ฉบับแรก
สําหรับปีงบการเงิน 2019-20
Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) (‘Embassy REIT’) ทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (REIT) แหงแรกของอินเดียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และมีขนาดใหญที่สุดในเอเชียเมื่อ
พิจารณาจากพ้ น
ื ที่ ไดออกรายงานประจําปี สําหรับปีงบการเงินสน
ิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2020 รายงานประจําปี ฉบับ
แรกนี้ครอบคลุมผลการดําเนินงานของ Embassy REIT ตัง้ แตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย BSE และ NSE
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2019 และแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการฟ้ ื นตัวของธุรกิจหลัก แมเกิดการแพรระบาดของ
โควิด-19
Jitu Virwani ประธานคณะกรรมการของ Embassy REIT กลาววา “ผมมีความยินดีเป็ นอยางยิ่งที่ไดเสนอรายงาน
ประจําปี ฉบับแรกของ Embassy REIT ตอทุกทาน ผลการดําเนินงานตลอดปีของเราเป็ นไปตามที่เราคาดการณไว
เมื่อ REIT เขาจดทะเบียนในตลาดเมื่อเดือนเมษายน 2019 โดย Embassy REIT มีพ้ น
ื ที่ปลอยเชาใหม c.2.4 msf
ซึ่งสรางรายได Rs.18.8 พันลาน (c.$250 ลาน) และใหผลตอบแทน c.25% ของผลตอบแทนทงั ้ หมดที่ผูถือหนวย
ลงทุนจะไดรับ ผลการดําเนินงานดังกลาวเป็ นเครื่องพิสูจนคุณภาพของโครงสราง REIT และอสังหาริมทรัพยระดับ
โลกในพอรตของ Embassy REIT ตลอดจนทีมบริหารที่ทุมเทและยอดเยี่ยม รวมไปถึงวิสัยทัศนและความรวมมือ
ระหวางสองผูสนับสนุนที่เชื่อในศักยภาพและความสามารถในการฟ้ ื นตัวของอสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชยในอิน
เดีย”
Mike Holland ประธานเจาหน าที่บริหาร กลาววา “พื้นที่สํานักงานและศูนยธุรกิจของ Embassy REIT เป็ นสถานที่
ทํางานที่สมบูรณแบบสําหรับเหลาพนักงานชาวอินเดีย เรามีอสังหาริมทรัพยคุณภาพเยี่ยมระดับสถาบัน พรอมดวย
พื้นที่ชุมชนที่ปลอดภัยและมน
ั ่ คง คอยใหบริการผูเชาทงั ้ ที่เป็ นบริษท
ั ดานเทคโนโลยีชน
ั ้ นําและบริษท
ั ระดับโลกอ่ น
ื ๆ
รวมถึงมีโครงสรางพ้ น
ื ฐานที่จําเป็ นทงั ้ ทางกายภาพและดิจิทัล ตลอดจนสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางานรวมกัน
ในขณะที่เราฝาฟั นวิกฤตโรคระบาดนี้ เราเชื่อวาความตองการสถานที่ทํางานที่ไมหนาแนนและมีคุณภาพสูงอยางเชน
พื้นที่สํานักงานธุรกิจของเรานัน
้  จะยังคงเป็ นที่ตองการในระยะกลาง สิ่งนี้สอดคลองเป็ นอยางดีกับผลิตภัณฑและ
บริการโดยรวม ตลอดจนกลยุทธของเราในการทําใหผูเชาและพนักงานของบริษท
ั เหลานัน
้ มีระบบนิเวศทางธุรกิจที่
สมบูรณ”
คณะกรรมการของผูจัดการกองทรัสต Embassy REIT อนุมัติรายงานประจําปี งบการเงิน 2020 ของ Embassy
REIT ซึ่งจะตองไดรับการลงมติรับรองโดยผูถือหนวยลงทุนของ Embassy REIT ที่การประชุมประจําปี

ดูรายงานประจําปี งบการเงิน 2020 ของ Embassy REIT ไดบนเว็บไซตของ REIT ที่
ir.embassyofficeparks.com
คําเตือน
ขาวเผยแพรฉบับนี้จัดเตรียมไวเพื่อเป็ นขอมูลทว
ั ่ ไปเทานัน
้  ขอมูลที่ปรากฏในที่นี้อางอิงจากขอมูลและการประมาณ
การของฝายบริหาร และเป็ นขอมูลปัจจุบัน ณ วันที่แถลงเทานัน
้  อีกทงั ้ ยังไมไดผานการตรวจสอบจากหนวยงานอิส
ระ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทัง้ นี้ Embassy Office Parks Management
Services Private Limited (“ผูจัดการ”) (ในนามผูจัดการของ Embassy Office Parks REIT (“Embassy
REIT”)) และ Embassy REIT ไมรับรองหรือรับประกันทงั ้ โดยชัดแจง หรือโดยนัย รวมทงั ้ ไมขอรับผิดชอบหรือรับ
ผิดเกี่ยวกับความเป็ นธรรมและความครบถวนสมบูรณของเนื้อหาในขาวเผยแพรฉบับนี้ ผูรับสารจะเป็ นผูรับผิดชอบ
ตอการประเมินตลาด และสถานะในตลาดของกองทรัสต Embassy REIT ดวยตนเองแตเพียงผูเดียว
ขาวเผยแพรฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณในอนาคต ซึ่งจัดทําขึ้นตามความเชื่อ ควา
มคิดเห็น และสมมติฐาน ณ ปั จจุบันของผูจัดการกองทรัสต ขอความที่เป็ นการคาดการณในอนาคตดังกลาวมีความ
เสี่ยง ความไมแนนอน และปัจจัยอ่ น
ื  ๆ ทัง้ ที่รูและไมรู ซึ่งอาจเป็ นเหตุใหผลการดําเนินงาน สภาวการณทางการเงิน
ผลประกอบการ หรือผลสําเร็จที่แทจริงของ Embassy REIT หรือผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม แตกตางออก
ไปอยางมากจากผลการดําเนินงาน สภาวการณทางการเงิน ผลประกอบการ หรือผลสําเร็จที่แสดงออกหรือแสดงนัย
โดยขอความคาดการณในอนาคตดังกลาว เมื่อพิจารณาจากความเสี่ยงและความไมแนนอนเหลานี้ รวมทงั ้ ปัจจัยอ่ น
ื 
ๆ เชน ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีตอเรา ผูเชาของเรา ตลอดจนเศรษฐกิจอินเดียและเศรษฐกิจทว
ั ่ โลก ผูรับขาวเผย
แพรฉบับนี้จึงไมควรยึดถือขอความที่เป็ นการคาดการณในอนาคตเหลานี้จนเกินควร ทัง้ นี้ ผูจัดการกองทรัสตไม
ขอรับผิดชอบในการปรับปรุงขอความที่เป็ นการคาดการณในอนาคตเหลานี้ใหสะทอนเหตุการณหรือพัฒนาการใน
อนาคต หรือสะทอนผลกระทบของเหตุการณซ่ งึ ไมสามารถชช
ี้ ัดไดในขณะนี้ เชน โควิด-19 อนึ่ง นอกจากขอความ
นัน
้  ๆ จะมีลักษณะเป็ นการคาดการณในอนาคตดวยเหตุผลตามบริบทแลว ยังสามารถระบุขอความที่มีลักษณะ
เป็ นการคาดการณอนาคตไดดวยคําตาง ๆ ไดแก ‘อาจ’, ‘จะ’, ‘ควร’, ‘คาด’, ‘วางแผน’, ‘ตัง้ ใจ’, ‘คาดหวัง’, ‘เชื่อ’,
‘ประมาณการ’, ‘ทํานาย’, ‘ศักยภาพ’ หรือ ‘ดําเนินตอไป’ รวมถึงคําและสํานวนที่คลายกัน
นักลงทุนพึงทราบวา Embassy REIT จดทะเบียนในตลาดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2019 และมีการไดมาซ่ งึ สินทรัพย
ของ Embassy REIT ระหวางวันที่ 22 มีนาคม 2019 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2019 ดังนัน
้  ขอมูลทางการเงินเปรียบ
เทียบรายไตรมาสและปีงบการเงิน จึงไดถูกจัดเตรียมไว ดวยการนํ างบการเงินรวมที่ยังไมสอบทานประจําไตรมาส
สิน
้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2019 และงบการเงินรวมที่สอบทานแลวประจําปี งบการเงินสน
ิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2019
(ซึ่งคาดวา Embassy REIT ถือครองสินทรัพย REIT ในรูปแบบปัจจุบันจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2018) มาเปรียบ
เทียบกับงบการเงินรวมแบบยอที่สอบทานแลวประจําไตรมาสและปีงบการเงินสน
ิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2020

กี่ยวกับ Embassy REIT
Embassy Office Parks เป็ นทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) แหงแรกและแหงเดียวของอินเดียที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ปั จจุบัน Embassy REIT มีพ้ น
ื ที่เชิงพาณิชยที่สรางเสร็จและใหเชาไดรวมประมาณ 26.
2 ลานตารางฟุตทว
ั ่ อินเดีย รวมถึงมีพ้ น
ื ที่ที่อยูระหวางการพัฒนาประมาณ 7.1 ลานตารางฟุต ทําใหมีพ้ น
ื ที่ในพอรต
การลงทุนรวมประมาณ 33.3 ลานตารางฟุต ครอบคลุมอาคารสํานักงานเกรด A จํานวน 7 แหง และอาคารสํานักงาน
ใจกลางเมือง 4 แหง ในตลาดสํานักงานที่มีผลประกอบการดีที่สุดของอินเดีย ซึ่งไดแก บังคาลอร มุมไบ ปูเน และ
เขตกรุงเดลีและปริมณฑล (National Capital Region (NCR)) พื้นที่สํานักงานในพอรตของ Embassy REIT ถูก
เชาโดยบริษท
ั ระดับบลูชิพกวา 160 แหง และประกอบไปดวยอาคาร 78 แหงพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความ
สําคัญเชิงกลยุทธ ซึ่งรวมถึง โรงแรมที่สรางสมบูรณแลว 2 แหง โรงแรมที่อยูระหวางการกอสราง 2 แหง และโซลา
รพารคขนาด 100MW(AC) ที่ผลิตพลังงานหมุนเวียนใหแกผูเชาพ้ น
ื ที่
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