
 

 

ที่  REMS011/2565 – TH 

       วนัท่ี 12 เมษายน 2565 

เรื่อง เชิญประชุมสามญัประจ าปี 2565 ของผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า
ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเชา่ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code 

2. ขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉนัทะ  

3. แบบฟอรม์ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

4. หนงัสือมอบฉนัทะ 

5. ขอ้มลูของกรรมการอิสระของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ประกอบการ

มอบฉนัทะของผูถื้อหน่วยทรสัต ์   

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรสัต ์

(“ผูจ้ดัการกองทรสัต”์) ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรสัต ์

WHART”)  เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2565 มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัประจ าปี 2565 ของผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตผ่์านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัที่ 25 เมษายน 2565 โดยจะเริ่มด าเนินการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นเวลา 10.00 น. ตาม

หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยมีวาระการประชมุจ านวน 4 วาระดงันี ้

วาระที ่1 รายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต ์WHART ในรอบปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2564 ตามที่ปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 2564 และ ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงาน

ของบรษิัทที่ผ่านมาในรอบปี 2564 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 

วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 
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วาระที ่2 รายงานงบการเงนิประจ ารอบปีบัญชีของกองทรัสต ์WHART ประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดจ้ัดท างบการเงินประจ ารอบปีบัญชีของกองทรสัตป์ระจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ ดงัที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 และ ส่ิงที่ส่งมา

ดว้ย 2 สรุปสาระส าคญัดงันี ้

งบดุล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

กองทรัสต์ WHART มีทรัพย์สินรวมจ านวนประมาณ 48,454.54 ล้านบาท มีหนี ้สินรวมจ านวนประมาณ 

14,517.62 ลา้นบาท โดยมีทรพัยสิ์นสทุธิ 33,936.92 ลา้นบาท โดยทรพัยสิ์นสทุธิประกอบดว้ยทุนที่ไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละ

ก าไรสะสมจ านวนประมาณ 32,651.80 และ 1,285.12 ลา้นบาท ตามล าดบั 

งบก าไรขาดทุน ส าหรับงวดตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564 

กองทรสัต ์WHART มีรายไดร้วมประมาณ 2,574.50 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายรวมประมาณ 458.67 ลา้นบาท ดงันัน้ 

กองทรสัต ์WHART มีรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิก่อนหกัค่าใชจ้่ายทางการเงินและรายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิจากเงินลงทนุประมาณ 

2,115.83 ลา้นบาท ภายหลังจากหักค่าใชจ้่ายทางการเงินประมาณ 304.92 ลา้นบาท และ บวกกลับ รายการก าไรสุทธิจากเงิน

ลงทุนประมาณ 249.37 ลา้นบาท กองทรสัต ์WHART คงเหลือการเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหว่างปี (ก าไร

สทุธิ) ประมาณ 2,060.28 ลา้นบาท 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อพิจารณารบัทราบงบการเงินประจ า

รอบปีบญัชีของกองทรสัตป์ระจ าปี 2564 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 

วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 

วาระที ่3 รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กองทรัสต ์WHART ประจ าปี 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาตัง้แต่งผูส้อบบัญชีของกองทรสัต ์WHART ประจ าปี 2565 โดยเสนอผูส้อบ

บญัชีที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์เอบีเอเอส จ ากดั (“ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส”์) ดงันี ้

1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวฒัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 9548 และ/หรือ 
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2. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 8435 และ/หรือ 

3. นายบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 6552 

โดยใหบุ้คคลดังกล่าวขา้งตน้คนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

กองทรสัต ์WHART และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติงานไดใ้หไ้พรซ้วอเตอรเ์ฮาสจ์ัดหาผูส้อบบัญชีรบั

อนญุาตอื่นของไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสท์ าหนา้ที่แทนได ้

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีของกองทรสัตป์ระจ าปี 2565 คือ 961,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่าย)  

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อพิจารณารบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชีของกองทรสัตป์ระจ าปี 2565 ตามรายชื่อขา้งตน้ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ 

วาระนีไ้ม่ตอ้งลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์บัทราบ 

วาระที ่4 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART เขา้ร่วมประชุม ตามวนั และเวลาที่ระบุในหนงัสือเชิญ

ประชุมนี ้ โดยขอให้ศึกษาข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะดังมี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 

ทัง้นี ้หากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส่์งแบบฟอรม์
ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 หรือส่งขอ้มลูผ่านทาง
เว็บไซต ์หรือ QR Code พรอ้มทัง้แนบส าเนาหลกัฐานยืนยนัตวัตนที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 มายงับรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 21 
เมษายน 2565 ตามวิธีการและขัน้ตอนตามที่ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 โดยเมื่อบริษัทฯ ไดต้รวจสอบรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์
ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2565 (Record Date) ใน
วนัท่ี 8 เมษายน 2565 แลว้ ผูใ้หบ้รกิารระบบควบคมุการประชุม กล่าวคือ บรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั จะจดัส่ง Link 
ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตผ่์านทางอีเมลที่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตแ์จง้ขา้งตน้  

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 โดยผู้
ถือหน่วยทรสัตส์ามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายรฐัชยั ธีระธนาวฒัน ์ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
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ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นีก้็ได้ รายละเอียดขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหน่วยทรสัต ์
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 

 ส าหรบัรายงานประจ าปี 2565 นัน้ หากผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดประสงคจ์ะขอรบัรายงานแบบรูปเล่ม ท่านสามารถ
ติดต่อขอรบัไดท้ี่ คณุจรยิา ชาญปรีชา หรือ คณุมนสัวี พริง้เพราะ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เลขที่ 
777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดั
ส มุ ท ร ป ร า ก า ร  10540 โ ท ร ศั พ ท์  02- 753- 3159 โ ท ร ส า ร  02- 753- 3527 Email:  jariyac@wha-rem.co.th ห รื อ 
manassawee@wha-rem.co.th 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล) 

ประธานกรรมการ 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเชา่ 

ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
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