
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

ประจ าปี 2561 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช 

HREIT 

 

 

 

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. 

สถานที่ ณ บอลรูม 1 ชัน้ 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวทิ กรุงเทพฯ 

545 ซอยสุขุมวทิ 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
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ที ่HRM 020/2561 

วนัท่ี 9 เมษายน 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจําปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เหมราช (“HREIT”) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 

 1) รายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ที่ 1/2560 

2) รายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM 

 3) วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 

 4) หนงัสอืมอบฉนัทะ 

 5) แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) เมื่อวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติ

ให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2561 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในวนัที่ 24 เมษายน 

2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1  โรงแรมเอส 31 สขุมุวิท กรุงเทพฯ  เลขที่ 545 ซอยสขุมุวิท 31 แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ ดงักล่าว เพื่อ

พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ที่ 
1/2560 ที่จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 
กรุงเทพฯ ฟอร์จนู  

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมวิสามญัของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ที่ 1/2560 สิ่งที่สง่มา
ด้วย 1 

 

วาระที่ 2    รายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจ าปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ผู้จัดการกองทรัสต์จะนําเสนอผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของกองทรัสต์  HREIT 
ประจําปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามที่ปรากฎในรายงานประจําปี 
2560 สิ่งที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ครัง้นี ้

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อรับทราบผล
การดําเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจําปี 2560 

 

วาระที่ 3 รายงานงบการเงนิของกองทรัสต์ HREIT ประจ าปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดทํางบการเงินของกองทรัสต์  HREIT ตามมาตรฐานการ
บัญชีและผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้โดยสรุปสาระสาํคญัได้
ดงันี ้

งบดลุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

กองทรัสต์ HREIT มีทรัพย์สินรวมจํานวนประมาณ 8,433.60 ล้านบาท มีหนีส้ิน
รวมจํานวนประมาณ 2,448.37 ล้านบาท ทรัพย์สนิสทุธิจํานวนประมาณ 5,985.23 
ล้านบาท โดยมีทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์จํานวนประมาณ 6,516.97 และ 
และขาดทนุสะสมจํานวน 531.74 ล้านบาท  

งบกําไรขาดทนุ สาํหรับงวดตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

กองทรัสต์ HREIT มีรายได้รวมประมาณ 576.83 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายรวมประมาณ 
54.90 ล้านบาท ดังนัน้ กองทรัสต์  HREIT มีรายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 
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521.93 ล้านบาท เมื่อนํารายได้จากการลงทุนสทุธิดังกล่าวมาหักค่าใช้จ่ายทาง
การเงินประมาณ 96.57 ล้านบาทและรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุประมาณ 
850.77 ล้านบาท (ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นรายการขาดทุนสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการวดั
มูลค่าเงินลงทุน 851.98 ล้านบาท)  กองทรัสต์ HREIT คงเหลือการลดลงใน
สินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี (ขาดทุนสทุธิ) ประมาณ  425.41 
ล้านบาท 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อรับทราบงบ
ดลุและงบกําไรขาดทนุของกองทรัสต์ HREIT ประจําปี 2560 

 

วาระที่ 4 รายงานการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจ าปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ในปี 2561 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส”) เป็นผู้สอบบญัชี
ของกองทรัสต์ HREIT โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

1.        นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5266 และ/
หรือ 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/
หรือ 

3. นายบญุเรือง เลศิวิเศษวิทย์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6552 

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ HREIT และในกรณีที่บคุคลดงักลา่วข้างต้น
ไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ทําหน้าที่แทนได้ คา่สอบบญัชีประจําปี 2561 มีจํานวน 970,000 
บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ทัง้นีค้่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการ
สอบบญัชีทัง้งบการเงินรายปีและงบการเงินรายไตรมาส 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อ รับทราบ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ HREIT และกําหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2561 
ตามรายช่ือข้างต้น 
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