หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์
ประจาปี 2561
ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ เหมราช
HREIT

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
สถานที่ ณ บอลรู ม 1 ชัน้ 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุ งเทพฯ
545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

Hemaraj REIT Management Company Limited
บริ ษทั เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
ที่ HRM 020/2561
วันที่ 9 เมษายน 2561
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2561

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“HREIT”)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1) รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่ 1/2560
2) รายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
3) วิธีการลงทะเบียน การเข้ าประชุม และการมอบฉันทะ
4) หนังสือมอบฉันทะ
5) แผนที่สถานที่ประชุม
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เหมราช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติ
ให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในวันที่ 24 เมษายน
2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบอลรู ม 1 โรงแรมเอส 31 สุขมุ วิท กรุงเทพฯ เลขที่ 545 ซอยสุขมุ วิท 31 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร บริ ษัทฯ ขอเรี ยนเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้ าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว เพื่อ
พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
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Hemaraj REIT Management Company Limited
บริ ษทั เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามัญ ของกองทรั ส ต์ HREIT ครั ง้ ที่
1/2560 ที่ จัด ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 21 มิ ถุน ายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคี ย ว
กรุงเทพฯ ฟอร์ จนู

ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่ 1/2560 สิ่งที่สง่ มา
ด้ วย 1

วาระที่ 2

รายงานผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ จะนําเสนอผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของกองทรัสต์ HREIT
ประจําปี 2560 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฎในรายงานประจําปี
2560 สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ครัง้ นี ้

ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์

ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อ รับทราบผล
การดําเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจําปี 2560

วาระที่ 3

รายงานงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ จัดทํางบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ตามมาตรฐานการ
บัญ ชี และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าต สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ที่ได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ โดยสรุปสาระสําคัญได้
ดังนี ้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กองทรัสต์ HREIT มีทรัพย์ สินรวมจํ านวนประมาณ 8,433.60 ล้ านบาท มีหนีส้ ิน
รวมจํานวนประมาณ 2,448.37 ล้ านบาท ทรัพย์สนิ สุทธิ จํานวนประมาณ 5,985.23
ล้ านบาท โดยมี ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ จํานวนประมาณ 6,516.97 และ
และขาดทุนสะสมจํานวน 531.74 ล้ านบาท
งบกําไรขาดทุน สําหรับงวดตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กองทรัสต์ HREIT มีรายได้ รวมประมาณ 576.83 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายรวมประมาณ
54.90 ล้ า นบาท ดัง นัน้ กองทรั สต์ HREIT มี รายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิ ก่ อ นหัก
ค่า ใช้ จ่ า ยทางการเงิ น และรายการกํ า ไร(ขาดทุน )สุท ธิ จ ากเงิ น ลงทุน ประมาณ
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Hemaraj REIT Management Company Limited
บริ ษทั เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
521.93 ล้ านบาท เมื่อนํารายได้ จากการลงทุนสุทธิ ดังกล่าวมาหักค่าใช้ จ่ายทาง
การเงินประมาณ 96.57 ล้ านบาทและรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนประมาณ
850.77 ล้ านบาท (ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นรายการขาดทุนสุทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัด
มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น 851.98 ล้ า นบาท) กองทรั ส ต์ HREIT คงเหลื อ การลดลงใน
สินทรั พย์ สุทธิ จากการดําเนินงานในระหว่างปี (ขาดทุน สุทธิ ) ประมาณ 425.41
ล้ านบาท
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์

ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อ รับทราบงบ
ดุลและงบกําไรขาดทุนของกองทรัสต์ HREIT ประจําปี 2560

วาระที่ 4

รายงานการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ในปี 2561 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอ
เตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (“ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส”) เป็ นผู้สอบบัญชี
ของกองทรัสต์ HREIT โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
1.
หรื อ

นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/

2.
หรื อ

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์

3.

นายบุญเรื อง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าตเลขที่ 3760 และ/

โดยให้ บุค คลดัง กล่า วข้ า งต้ น คนใดคนหนึ่ ง เป็ นผู้ทํ า การตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ HREIT และในกรณีที่บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ น
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์จดั หาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ทําหน้ าที่แทนได้ ค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 มีจํานวน 970,000
บาท (ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น) ทังนี
้ ค้ ่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นเงินค่าตอบแทนในการ
สอบบัญชีทงงบการเงิ
ั้
นรายปี และงบการเงินรายไตรมาส
ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อ รับทราบ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561
ตามรายชื่อข้ างต้ น
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