
 

 

ที่ REMS009/2560 – TH      

วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 

เร่ือง เชิญประชมุสามญัประจ าปี 2560 ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการ
เช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2559 

  2. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM 
3. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 

  4. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
  5. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์
ของทรัสต์ (“ผู้ จัดการกองทรัสต์”) เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
(“กองทรัสต์ WHART”)  เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติให้เรียกประชมุสามญัประจ าปี 2560 ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ในวนัที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแพลทินัม่ ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ  
ฟอร์จนู เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชมุดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 2 มิถนุายน พ.ศ. 
2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ ส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2559 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินการงานของกองทรัสต์ WHART ในรอบปี 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 
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ผู้จดัการกองทรัสต์จะน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2559 สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทที่ผา่นมาในรอบปี 2559 

วาระที่ 3 รายงานงบการเงนิประจ ารอบปีบัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัท างบการเงินประจ ารอบปีบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว ดงัที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 สิ่งที่สง่มา
ด้วย 2 สรุปสาระส าคญัดงันี ้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

กองทรัสต์ WHART มีทรัพย์สินรวมจ านวนประมาณ 13,922.55 ล้านบาท มีหนีส้ินรวมจ านวนประมาณ 
4,381.56 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินสทุธิ 9,540.99 ล้านบาท โดยทรัพย์สินสทุธิประกอบด้วยทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์
และก าไรสะสมจ านวนประมาณ 9,466.65 และ 74.34 ล้านบาท ตามล าดบั 

งบก าไรขาดทุน ส าหรับงวดตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

กองทรัสต์ WHART มีรายได้รวมประมาณ 709.75 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 113.76 ล้านบาท 
ดงันัน้ กองทรัสต์ WHART มีรายได้จากการลงทนุสทุธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิจากเงิน
ลงทนุประมาณ 595.99 ล้านบาท ภายหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 120.81 ล้านบาท และรายการขาดทนุสทุธิ
จากเงินลงทุนประมาณ 95.38 ล้านบาท (ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นรายการขาดทุนสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการวดัค่าเงินลงทุน 96.78 
ล้านบาทกองทรัสต์ WHART คงเหลือการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างปี (ก าไรสุทธิ) ประมาณ 
379.80 ล้านบาท 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบงบการเงิน
ประจ ารอบปีบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2559 

วาระที่ 4 รายงานการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 
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ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาตัง้แต่งผู้ สอบบัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2560 โดยเสนอ
ผู้สอบบญัชีที่ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์สเอบีเอเอส จ ากัด ( “ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) 
ดงันี ้

1. นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3442 และ/หรือ 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3760 และ/หรือ 

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5339 และ/หรือ 

4. นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3873 และ/หรือ 

5. นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5016 

โดยให้บคุคลดงักลา่วข้างต้นคนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
กองทรัสต์ WHART และในกรณีที่บคุคลดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตอื่นของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ท าหน้าที่แทนได้ 

คา่ตอบแทนการตรวจสอบบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2560 คือ 1,120,000 บาท (ไมร่วมคา่ใช้จ่าย)  

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2560 ตามรายช่ือข้างต้น 

วาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โปรดเข้าร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2560 ในวนัที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องแพลทินัม่ ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือสามญัประจ าปี 2560 ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในวนัที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ในวนัที่ 9 
มีนาคม พ.ศ. 2560 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการเข้าประชุมดงัมีรายละเอียด 
ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 3 หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแตง่ตัง้ตวัแทน
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือ สามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะได้จาก www.whareit.com  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ หรือบคุคลอื่นใดตามความเหมาะสมเข้า
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ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ก็้ได้ ผู้ จัดการกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์โปรดให้ได้น าเอกสารหลกัฐานการมอบฉนัทะตามที่ระบใุนสิง่ที่สง่มาด้วย 4 มามอบแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนใน
วนัประชมุด้วย 

อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดท ารายงาน
ประจ าปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้จดัท ารายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM จดัสง่ให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ อยา่งไรก็ดี หากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทา่นใดประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2559 แบบรูปเลม่ทา่นสามารถ
ติดต่อขอรับได้ที่ คุณปิยวรรณ เลาก่อสกุล หรือ คุณมนสัวี พริง้เพราะ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด เลขที่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-753-3159 
โทรสาร 02-753-3527 Email: piyawan@wha-rem.co.th; manassawee@wha-rem.co.th  

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

(นายปิยะพงศ์ พินธุประภา)  

กรรมการ  
บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่
ดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท 

mailto:piyawan@wha-rem.co.th
mailto:manassawee@wha-rem.co.th
trachuwanich@hotmail.com
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