
 

 

ที� REMS013/2562 – TH      

วนัที� � เมษายน ���� 

เรื�อง เชิญประชมุสามญัประจําปี ���� ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการ
เช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครั �งที� �/���� 

  2. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี ���� ในรูปแบบ CD-ROM 
3. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 

  4. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

  5. แผนที�สถานที�ประชมุ 
 

ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 
(“ผู้ จัดการกองทรัสต์”) ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 
(“กองทรัสต์ WHART”)  เมื�อวนัที� �� กมุภาพนัธ์ ���� มีมติให้เรียกประชมุสามญัประจําปี ���� ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ในวนัที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชั �น � โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ  
ฟอร์จนู เลขที� � ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร ����� โดยมีวาระการประชมุดงันี � 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั�งที�ผ่านมา 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� มิถนุายน พ.ศ. 
���� เวลา ��.�� น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชั �น � โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที� � ถนนรัชดาภิเษก 
ดินแดง  กรุงเทพมหานคร ����� สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย � 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครั �งที� �/���� รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย � 

คะแนนเสยีงเพื�อลงมติ 

เสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที� � รายงานผลการดาํเนินการงานของกองทรัสต์ WHART ในรอบปี ���� 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานที�ผ่านมาในรอบปี ���� ตามที�ปรากฏในรายงาน
ประจําปี ����และ สิ�งที�สง่มาด้วย � 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อพิจารณารับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทที�ผา่นมาในรอบปี ���� 

คะแนนเสยีงเพื�อลงมติ 

วาระนี �ไมต้่องลงคะแนนเสยีง เนื�องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ 

วาระที� 3 รายงานงบการเงนิประจาํรอบปีบัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจาํปี ���� 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัทํางบการเงินประจํารอบปีบญัชีของกองทรัสต์ประจําปี ���� สิ �นสดุ ณ วนัที� �� 
ธันวาคม ���� ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัที�ปรากฏในรายงานประจําปี ����และ สิ�งที�สง่
มาด้วย � สรุปสาระสาํคญัดงันี � 

งบดุล ณ วันที� �� ธันวาคม ���� 

กองทรัสต์ WHART มีทรัพย์สินรวมจํานวนประมาณ 32,651.32 ล้านบาท มีหนี �สินรวมจํานวนประมาณ 
10,667.99 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สนิสทุธิ ��,���.�� ล้านบาท โดยทรัพย์สนิสทุธิประกอบด้วยทนุที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์
และกําไรสะสมจํานวนประมาณ 21,624.47 และ 358.86 ล้านบาท ตามลาํดบั 

งบกาํไรขาดทุน สาํหรับงวดตั �งแต่วันที� � มกราคม ���� ถงึวันที� �� ธันวาคม ���� 

กองทรัสต์ WHART มีรายได้รวมประมาณ 1,979.93 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ ���.�� ล้านบาท 
ดงันั �น กองทรัสต์ WHART มีรายได้จากการลงทนุสทุธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายการกําไร(ขาดทุน)สทุธิจากเงิน
ลงทนุประมาณ 1,644.11 ล้านบาท ภายหลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 334.42 ล้านบาท และ บวกกลบั รายการ
กําไรสทุธิจากเงินลงทนุประมาณ ���.�� ล้านบาท (ซึ�งสว่นหนึ�งเป็นรายการขาดทนุสทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ �นจากการวดัคา่เงินลงทุน 
���.�� ล้านบาท) กองทรัสต์ WHART คงเหลือการเพิ�มขึ �นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี  (กําไรสุทธิ) 
ประมาณ 1,473.01 ล้านบาท 
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ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อพิจารณารับทราบงบการเงิน
ประจํารอบปีบญัชีของกองทรัสต์ประจําปี ���� 

คะแนนเสยีงเพื�อลงมติ 

วาระนี �ไมต้่องลงคะแนนเสยีง เนื�องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ 

วาระที� 4 รายงานการแต่งตั �งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ WHART ประจาํปี ���� 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาตั �งแต่งผู้ สอบบัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจําปี ���� โดยเสนอ
ผู้สอบบญัชีที�ได้รับแต่งตั �งเป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์สเอบีเอเอส จํากัด ( “ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) 
ดงันี � 

1. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ� ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� ���� และ/หรือ 

2. นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� ���� และ/หรือ 

3. นายบญุเรือง เลศิวิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� ���� 

โดยให้บคุคลดงักลา่วข้างต้นคนใดคนหนึ�งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
กองทรัสต์ WHART และในกรณีที�บคุคลดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตอื�นของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ทําหน้าที�แทนได้ 

คา่ตอบแทนการตรวจสอบบญัชีของกองทรัสต์ประจําปี ���� คือ 1,130,000 บาท (ไมร่วมคา่ใช้จ่าย)  

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อพิจารณารับทราบการแต่งตั �ง
ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ประจําปี ��62 ตามรายชื�อข้างต้น 

คะแนนเสยีงเพื�อลงมติ 

วาระนี �ไมต้่องลงคะแนนเสยีง เนื�องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รับทราบ 

วาระที� 5 เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
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จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โปรดเข้าร่วมประชมุสามญัประจําปี ���� ในวนัที� �� เมษายน ���� เวลา 
��.�� น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชั �น � โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที� � ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ����� โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือสามญัประจําปี ���� ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในวนัที� �� มีนาคม พ.ศ. ���� (Record Date) เพื�อให้สิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในการเข้าร่วมประชุมสามญั
ประจําปี ���� ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยกองทรัสต์ WHART จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุมสามญัประจําปี 
ตั �งแตเ่วลา �.�� น. 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาคําชี �แจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการเข้าประชุมดงัมีรายละเอียด 
ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย � หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแตง่ตั �งตวัแทน
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครั �งนี � โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย � หรือ สามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะได้จาก www.whareit.com  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ หรือบคุคลอื�นใดตามความเหมาะสมเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั �งนี �ก็ได้ ผู้ จัดการกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์โปรดให้ได้นําเอกสารหลกัฐานการมอบฉนัทะตามที�ระบใุนสิ�งที�สง่มาด้วย 4 มามอบแก่เจ้าหน้าที�ลงทะเบียนใน
วนัประชมุด้วย 

อนึ�ง เนื�องจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ�มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทํารายงาน
ประจําปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดงันั �น บริษัทฯ จึงได้จดัทํารายงานประจําปี ���� ในรูปแบบ CD-ROM จดัสง่ให้แก่
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ อยา่งไรก็ดี หากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทา่นใดประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี ���� แบบรูปเลม่ทา่นสามารถ
ติดต่อขอรับได้ที� คุณปิยวรรณ เลาก่อสกุล หรือ คุณมนสัวี พริ �งเพราะ  บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ 
จํากัด เลขที� ���� หมู่ � ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง 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 จํากดั 

ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่
ดบับลวิเอชเอ พรีเมี�ยม โกรท 

4


