ที่ HRM009/2560
วันที่ 7 เมษายน 2560
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“HREIT”)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1) รายงานประจาปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
2) วิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ
3) หนังสือมอบฉันทะ
4) แผนที่สถานที่ประชุม
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เหมราช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์ ”) ในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในวันที่ 24 เมษายน
2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องวาสนา โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขต
ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้ าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่ อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1

รายงานผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัด การกองทรั สต์ จ ะน าเสนอผลการดาเนิน งานที่ ผ่า นมาของกองทรั สต์ HREIT
ประจาปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฎในรายงานประจาปี
2559 สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้

ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ เ ห็ น สมควรน าเสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ พื่ อ พิ จ ารณา
รับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2559
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วาระที่ 2

รายงานงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ จดั ทางบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ตามมาตรฐานการบัญชี
และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กองทรัสต์ HREIT มีทรัพย์สินรวมจานวนประมาณ 8,201.39 ล้ านบาท มีหนี ้สินรวม
จานวนประมาณ 2,463.40 ล้ านบาท โดยมีทรัพย์สินสุทธิ 5,737.98 ล้ านบาท โดย
ทรั พ ย์ สิน สุทธิ ป ระกอบด้ ว ยทุน ที่ ได้ รับ จากผู้ถื อหน่ว ยทรั สต์ แ ละก าไรสะสมจ านวน
ประมาณ 5,693.60 และ 44.38 ล้ านบาท ตามลาดับ
งบกาไรขาดทุน สาหรับงวดตังแต่
้ วนั ที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กองทรัสต์ HREIT มีรายได้ รวมประมาณ 62.33 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายรวมประมาณ 7.44
ล้ านบาท ดังนัน้ กองทรัสต์ HREIT มีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ ก่อนหักค่าใช้ จ่ายทาง
การเงินประมาณ 54.88 ล้ านบาท ภายหลังจากหักดอกเบี ้ยจ่ายประมาณ 10.50 ล้ าน
บาท กองทรั สต์ HREIT คงเหลือกาไรสุทธิ จากการดาเนินงานสาหรับงวดประมาณ
44.38 ล้ านบาท

ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ เ ห็ น สมควรน าเสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ พื่ อ พิ จ ารณา
รับทราบงบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2559

วาระที่ 3

รายงานการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ในปี 2560 ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด (“ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส ”) เป็ นผู้สอบบัญชีของ
กองทรัสต์ HREIT โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
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1.

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรื อ

2.

นายไพบูล ตันกูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรื อ

3.

นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

โดยให้ บุคคลดังกล่าวข้ างต้ นคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของกองทรัสต์ HREIT และในกรณีที่บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ ให้ ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์จดั หาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไพร้ ซวอเตอร์
เฮาส์ทาหน้ าที่แทนได้ ค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 มีจานวน 1,100,000 บาท ทังนี
้ ้การ
สอบบัญชี ดังกล่า วเป็ นเงิ น ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ทัง้ งบการเงิ นรายปี และงบ
การเงินรายไตรมาส
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ เ ห็ น สมควรน าเสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ พื่ อ พิ จ ารณา
รับทราบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2560 ตามรายชื่ อ
ข้ างต้ น

วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผู้ถือหน่วยทรั สต์เข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกัน โดย
ผู้จดั การกองทรัสต์จะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนเข้ าประชุมตังแต่
้ เวลา 9.00 น. โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มี
สิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ ประจาปี 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันให้ สิทธิ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์
(Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 9 มีนาคม 2560
สาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตาม สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หรื อ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้
จาก www.hemarajreit.com
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