ที่ REMS012/2561 – TH
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง

การจัดการประชุมสามัญประจาปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมีย่ ม โกรท (แก้ ไข)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้จดั การ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์”) เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญประจาปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ในวันที่ 23 เมษายน
2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ฟอร์ จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
ในวาระนี ้ บริ ษัทฯ จะนาเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2561
วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินการงานในรอบปี 2560
ในวาระนี ้ บริ ษัทฯ จะรายงานรายละเอียดเกี่ยวกั บสถานะของการดาเนินงานกองทรัสต์ ในรอบปี
2560 ที่ผา่ นมา
วาระที่ 3 รายงานงบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2560
ในวาระนี ้ บริ ษัทฯ จะรายงานรายละเอียดงบการเงินของกองทรัสต์ ประจาปี 2560 สรุปได้ ดงั นี ้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กองทรัสต์มีทรัพย์สินรวมจานวนประมาณ 27,814.46 ล้ านบาท มีหนี ้สินรวมจานวนประมาณ 8,715.14 ล้ านบาท โดยมี
ทรัพย์สินสุทธิ 19,099.32 ล้ านบาท โดยทรัพย์สินสุทธิประกอบด้ วยทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์และกาไรสะสมจานวน
ประมาณ 18,927.08 และ 172.24 ล้ านบาท ตามลาดับ

งบกาไรขาดทุน สาหรับงวดตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กองทรัสต์มีรายได้ รวมประมาณ 1,080.21 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายรวมประมาณ 176.24 ล้ านบาท ดังนัน้ กองทรัสต์ มีรายได้
จากการลงทุนสุทธิ ก่อนหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินประมาณ 903.97 ล้ านบาท ภายหลังจากหักดอกเบีย้ จ่ายประมาณ
176.31 ล้ านบาท และรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 49.15 ล้ านบาท (ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นรายการขาดทุนสุทธิที่
ยังไม่เกิดขึ ้นจากการวัดค่าเงิน ลงทุน 49.50 ล้ านบาท) ดังนัน้ กองทรัสต์คงเหลือกาไรสุทธิจากการดาเนินงานสาหรับงวด
ประมาณ 678.51 ล้ านบาท
วาระที่ 4 รายงานการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ ประจาปี 2561
ในวาระนี ้ บริ ษัทฯ จะรายงานการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีกองทรัสต์ ประจาปี 2561 ซึง่ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับ
แต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ สเอบีเอเอส จากัด (“ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์”) ดังนี ้
1. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรื อ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรื อ
3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795
โดยให้ บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทรัสต์ และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชี รับ
อนุญาตอื่นของไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ทาหน้ าที่แทนได้
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ในการนี ้ บริ ษัทฯ จะกาหนดรายชื่ อผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่มี สิท ธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญประจาปี 2561 ของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ในวันที่ 2 เมษายน 2561 (Record Date) เพื่อให้ สิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญประจาปี
2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา)
กรรมการ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์
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