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ที ่HRM009/2560 

วนัท่ี 7 เมษายน 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจ าปี 2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เหมราช (“HREIT”) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 

 1) รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM 

 2) วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 

 3) หนงัสอืมอบฉนัทะ 

 4) แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“ผู้ จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้ จัดการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2560 

มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2560 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในวนัที่ 24 เมษายน 

2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขต

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ ดงักลา่ว เพื่อพิจารณาเร่ือง

ตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1    รายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจ าปี 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ผู้ จัดการกองทรัสต์จะน าเสนอผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของกองทรัสต์  HREIT 

ประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฎในรายงานประจ าปี 

2559 สิง่ที่สง่มาด้วย 1 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณา

รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจ าปี 2559 
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วาระที่ 2 รายงานงบการเงนิของกองทรัสต์ HREIT ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่  

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ผู้จดัการกองทรัสต์ได้จดัท างบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ตามมาตรฐานการบญัชี

และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิ่งที่สง่มาด้วย 1 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้

ถือหนว่ยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีโ้ดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี  ้

งบดลุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

กองทรัสต์ HREIT มีทรัพย์สินรวมจ านวนประมาณ 8,201.39 ล้านบาท มีหนีส้ินรวม

จ านวนประมาณ 2,463.40 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินสุทธิ 5,737.98 ล้านบาท โดย

ทรัพย์สินสุทธิประกอบด้วยทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์และก าไรสะสมจ านวน

ประมาณ 5,693.60 และ 44.38 ล้านบาท ตามล าดบั 

งบก าไรขาดทนุ ส าหรับงวดตัง้แตว่นัท่ี 21 พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

กองทรัสต์ HREIT มีรายได้รวมประมาณ 62.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 7.44 

ล้านบาท ดงันัน้ กองทรัสต์ HREIT มีรายได้จากการลงทุนสทุธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายทาง

การเงินประมาณ 54.88 ล้านบาท ภายหลงัจากหกัดอกเบีย้จ่ายประมาณ 10.50 ล้าน

บาท กองทรัสต์ HREIT คงเหลือก าไรสทุธิจากการด าเนินงานส าหรับงวดประมาณ 

44.38 ล้านบาท 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณา

รับทราบงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีของกองทรัสต์ HREIT ประจ าปี 2559 

วาระที่ 3 รายงานการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ HREIT ประจ าปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ในปี 2560 ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส”) เป็นผู้ สอบบัญชีของ

กองทรัสต์ HREIT โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้
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1. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 และ/หรือ 

2. นายไพบลู ตนักลู   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4298 และ/หรือ 

3. นางสาวสนิสริิ ทงัสมบตัิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7352 

โดยให้บุคคลดงักลา่วข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของกองทรัสต์ HREIT และในกรณีที่บคุคลดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถ

ปฏิบตัิงานได้ ให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของไพร้ซวอเตอร์

เฮาส์ท าหน้าที่แทนได้ ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 มีจ านวน 1,100,000 บาท ทัง้นีก้าร

สอบบัญชีดังกล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทัง้งบการเงินรายปีและงบ

การเงินรายไตรมาส 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อพิจารณา

รับทราบการแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีของกองทรัสต์ HREIT ประจ าปี 2560 ตามรายช่ือ

ข้างต้น 

วาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดย

ผู้จดัการกองทรัสต์จะเปิดให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลงทะเบียนเข้าประชมุตัง้แต่เวลา 9.00 น. โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มี

สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหนว่ยทรัสต์ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 

ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอก

รายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมาตาม สิ่งที่สง่มาด้วย 3 หรือ สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะได้

จาก www.hemarajreit.com 
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