ที่ REMS009/2560 – TH
วันที่ 28 มีนาคม 2560
เรื่ อง

เชิญประชุมสามัญประจาปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการ
เช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.

รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2559
สรุปผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
วิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่ประชุม

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
ของทรั สต์ (“ผู้จัด การกองทรั สต์ ”) เพื่ อ การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิท ธิ ก ารเช่ า ดับ บลิว เอชเอ พรี เ มี่ ย ม โกรท
(“กองทรัสต์ WHART”) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญประจาปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแพลทินมั่ ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ
ฟอร์ จนู เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ.
2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ สาเนารายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2559 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
วาระที่ 2

รายงานผลการดาเนินการงานของกองทรัสต์ WHART ในรอบปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จดั การกองทรัสต์ จะนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2559 สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรั สต์ เห็นสมควรนาเสนอต่อ ที่ป ระชุม ผู้ถื อหน่วยทรั สต์ เพื่อ พิจารณารั บทราบผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทที่ผา่ นมาในรอบปี 2559
วาระที่ 3

รายงานงบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจาปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั ทางบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 สิ่งที่สง่ มา
ด้ วย 2 สรุปสาระสาคัญดังนี ้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กองทรัสต์ WHART มีทรัพย์สินรวมจานวนประมาณ 13,922.55 ล้ านบาท มีหนี ้สินรวมจานวนประมาณ
4,381.56 ล้ านบาท โดยมีทรัพย์สินสุทธิ 9,540.99 ล้ านบาท โดยทรัพย์สินสุทธิ ประกอบด้ วยทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรั สต์
และกาไรสะสมจานวนประมาณ 9,466.65 และ 74.34 ล้ านบาท ตามลาดับ
งบกาไรขาดทุน สาหรับงวดตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กองทรัสต์ WHART มีรายได้ รวมประมาณ 709.75 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายรวมประมาณ 113.76 ล้ านบาท
ดังนัน้ กองทรัสต์ WHART มีรายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินและรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิ จากเงิน
ลงทุนประมาณ 595.99 ล้ านบาท ภายหลังจากหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินประมาณ 120.81 ล้ านบาท และรายการขาดทุนสุทธิ
จากเงินลงทุนประมาณ 95.38 ล้ านบาท (ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นรายการขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 96.78
ล้ านบาทกองทรั สต์ WHART คงเหลือการเพิ่มขึน้ ในสินทรั พย์ สุทธิ จากการดาเนินงานในระหว่างปี (กาไรสุทธิ ) ประมาณ
379.80 ล้ านบาท
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบงบการเงิน
ประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2559
วาระที่ 4

รายงานการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ WHART ประจาปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
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ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ พิจารณาตังแต่
้ งผู้สอบบัญชี ของกองทรั สต์ WHART ประจาปี 2560 โดยเสนอ
ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ สเอบีเอเอส จากัด (“ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์”)
ดังนี ้
1.

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรื อ

2.

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรื อ

3.

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรื อ

4.

นางอนุทยั ภูมิสรุ กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 และ/หรื อ

5.

นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

โดยให้ บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรัสต์ WHART และในกรณีที่บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์จดั หาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ทาหน้ าที่แทนได้
ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2560 คือ 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้ จ่าย)
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2560 ตามรายชื่อข้ างต้ น
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ โปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญประจาปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา
10.00 น. ณ ห้ องแพลทินมั่ ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือสามัญประจาปี 2560 ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็ นวันให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 9
มีนาคม พ.ศ. 2560
ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาคาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการเข้ าประชุม ดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตังตั
้ วแทน
เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 หรื อ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้ จาก www.whareit.com ผู้ถือหน่วยทรัสต์
สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ คือ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ หรื อบุคคลอื่นใดตามความเหมาะสมเข้ า
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ร่ ว มประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทนในการประชุม ครั ง้ นี ก้ ็ ได้ ผู้จัด การกองทรั สต์ ใ คร่ ข อความร่ ว มมือ ท่า นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โปรดให้ ได้ นาเอกสารหลักฐานการมอบฉันทะตามที่ระบุในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 มามอบแก่เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนใน
วันประชุมด้ วย
อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เพิ่มทางเลือกให้ บริ ษัทจดทะเบียนสามารถจัดทารายงาน
ประจาปี ในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทารายงานประจาปี 2559 ในรู ปแบบ CD-ROM จัดส่งให้ แก่
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ทา่ นใดประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2559 แบบรูปเล่มท่านสามารถ
ติดต่อขอรับได้ ที่ คุณปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล หรื อ คุณมนัสวี พริ ง้ เพราะ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์
จากัด เลขที่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารั กษ์ ตาบลเทพารั กษ์ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-753-3159
โทรสาร 02-753-3527 Email: piyawan@wha-rem.co.th; manassawee@wha-rem.co.th
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา)
กรรมการ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมีย่ ม โกรท
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