ที่ REM-BT010/2560-TH
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
เรื่ อง

การจัดการประชุมสามัญประจาปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้จดั การ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (“กองทรัสต์”)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญประจาปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ในวันที่ 20
กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ ชัน้ 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
วาระที่ 21 รายงานผลการดาเนินการงานในรอบปี 2559
ในวาระนี ้ บริ ษัทฯ จะรายงานรายละเอียดเกี่ยวกั บสถานะของการดาเนินงานกองทรัสต์ ในรอบปี
2559 ที่ผา่ นมา
วาระที่ 32 รายงานงบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2559
ในวาระนี ้ บริ ษัทฯ จะรายงานรายละเอียดงบการเงินของกองทรัสต์ ประจาปี 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
กองทรัสต์มีทรัพย์สนิ รวมจานวนประมาณ 2,586.49 ล้ านบาท มีหนี ้สินรวมจานวนประมาณ 543.78
ล้ านบาท โดยมีทรัพย์สนิ สุทธิ 2,042.71 ล้ านบาท โดยทรัพย์สนิ สุทธิประกอบด้ วยทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์และกาไร
สะสมจานวนประมาณ 1,978.02 และ 64.69 ล้ านบาท ตามลาดับ
งบกาไรขาดทุน สาหรับงวดตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
กองทรัสต์มีรายได้ รวมประมาณ 215.79 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายรวมประมาณ 74.88 ล้ านบาท ดังนัน้
กองทรัสต์มีรายได้ จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินประมาณ 140.91 ล้ านบาท ภายหลังจากหักดอกเบี ้ย
จ่ายประมาณ 21.77 ล้ านบาท และบวกกลับรายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 27.24 ล้ านบาท กองทรัสต์คงเหลือ
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานสาหรับปี ประมาณ 146.38 ล้ านบาท

วาระที่ 43 รายงานการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ ประจาปี 2560
ในวาระนี ้ บริ ษัทฯ จะรายงานการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีกองทรัสต์ ประจาปี 2560 ซึง่ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับ
แต่งตังเป็
้ 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 สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 และ/หรื อ

5.

นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

โดยให้ บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทรัสต์ และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชี รับ
อนุญาตอื่นของไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ทาหน้ าที่แทนได้
วาระที่ 54 พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่ อตัง้ ทรั สต์ ข้อ 5.2.3 เพื่อให้ กองทรั สต์ WHABT
สามารถลดทุนในกรณีท่ มี ีสภาพคล่ องส่ วนเกินในกรณีท่ มี ีภาษีมูลค่ าเพิ่มได้ รับคืนหรือกรณี
อื่นใด
ด้ วยกองทรัสต์ WHABT มีภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ได้ รับคืน อันเป็ นรายการที่ไม่สามารถนามาคานวณกาไร
สุทธิของกองทรัสต์ WHABT จึงถือเป็ นสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการดาเนินงาน เช่นเดียวกับรายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่
เงินสด แต่สามารถนามาพิจารณาจ่ายเป็ นเงินผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยในกรณีที่กองทรัสต์ WHABT มีกาไร
สะสม เงินภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ได้ รับคืนดังกล่าวสามารถนามาจ่ายได้ ในรูปกาไรสะสมเท่าที่มี แต่ในกรณีที่กองทรัสต์ WHABT ไม่
มีกาไรสะสม เงินภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ได้ รับคืนดังกล่าวจะต้ องนามาจ่ายในรูปเงินลดทุน
อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ WHABT ยังไม่สามารถจ่ายเงินภาษี มูลค่าเพิ่มที่ได้ รับคืนดังกล่าวได้ แม้ จะเป็ น
รายการที่ถือว่าเป็ นสภาพคล่องส่วนเกิน โดยไม่มีมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ ลดทุน เนื่องจากสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
WHABT ไม่ได้ กาหนดเหตุลดทุนกรณีที่กองทรัสต์ WHABT มีสภาพคล่องตัวเกินจากภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ได้ รับคืนไว้ อย่างชัดเจน
ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดความชัดเจนในการจ่ายเงินผลประโยชน์คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่กองทรัสต์
WHABT มีสภาพคล่องส่วนเกินจากเงินภาษี มูลค่าเพิ่มที่ได้ รับคืน หรื อกรณีอื่นใดในทานองเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติจากที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ บริ ษัทฯ จึงขอเสนอให้ แก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ข้อ 5.2.3 จากเดิม
“5.2 เหตุในการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ให้ มีได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
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......
5.2.3 กองทรัสต์มีรายการค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนาไปใช้ ในการคานวณ
กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของกองทรัสต์ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 15.1 แห่งสัญญานี ้”
เป็ นดังนี ้
“5.2 เหตุในการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ให้ มีได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
......
5.2.3 กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินใดๆ จากเงินสดจากการดาเนินงานซึง่ รวมถึงรายการค่าใช้ จ่ายที่
ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนาไปใช้ ในการคานวณกาไรสุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้ วของกองทรัสต์ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 15.1 แห่ง
สัญญานี ้ หรื อ เงินสดจากภาษี มลู ค่าเพิ่มที่ได้ รับคืน หรื อ เหตุอื่นใด”
วาระที่ 65 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ในการนี ้ บริ ษัทฯ จะกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม ดังกล่าวในวันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
ซึง่ เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
บริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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