ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หมายเหตุ:
1. ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดําเนินการตามข้อปฏิบตั ิสาํ หรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2. เปิ ดให้เข้าสูร่ ะบบการประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น.
3. การประชุมครัง้ นีจ้ ะเป็ นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีสถานที่ประชุมรองรับเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ WHAIRM 011/2565
วันที่ 8 เมษายน 2565
เรือ่ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565

เรียน

ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)

สิง่ ที่สง่ มาด้วย

1) รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2563
2) รายงานประจําปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code)
3) ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
4) แบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
5) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะ
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) เมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2565 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565 ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ใน
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เข้า
ประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่ อ พิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุม วิ ส ามัญ ครัง้ ที่ 1/2563 ของกองทรัส ต์
HREIT ที่จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร เอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ สําเนารายงานการประชุมวิสามัญของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 1

ความเห็นของบริษัทฯ

บริ ษั ท ฯเห็ น สมควรนํา เสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ว ยทรัส ต์เ พื่ อ พิ จ ารณารับ รอง
รายงานการประชุม วิ ส ามัญ ครัง้ ที่ 1/2563 ของกองทรัส ต์ HREIT รายละเอี ย ด
ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 1

1

วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจําปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษั ท ฯจะนํา เสนอผลการดําเนิ น งานที่ ผ่า นมาของกองทรัส ต์ HREIT ประจําปี
2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฎในรายงานประจําปี 2564 สิง่
ที่สง่ มาด้วย 2 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้

ความเห็นของบริษัทฯ

บริ ษั ท ฯเห็ น สมควรนํา เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์เ พื่ อ รับ ทราบผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจําปี 2564

วาระที่ 3

รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจําปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯได้จดั ทํางบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ตามมาตรฐานการบัญชีและผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ดังที่ได้ปรากฎในรายงานประจําปี 2564
สิง่ ที่สง่ มาด้วย 2 โดยสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี ้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กองทรัสต์ HREIT มีทรัพย์สินรวมจํานวนประมาณ 11,771.42 ล้านบาท มีหนีส้ ิน
รวมจํานวนประมาณ 3,979.33 ล้านบาท ทรัพย์สนิ สุทธิจาํ นวนประมาณ 7,792.09
ล้านบาท โดยมีทุนที่ได้รบั จากผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์จาํ นวนประมาณ 7,024.56 ล้าน
บาท และกําไรสะสมจํานวน 767.53 ล้านบาท
งบกําไรขาดทุน สําหรับงวดตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กองทรัสต์ HREIT มีรายได้รวมประมาณ 764.30 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ
94.17 ล้านบาท ดังนัน้ กองทรัสต์ HREIT มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 670.13 ล้านบาท เมื่อนํา
รายได้จากการลงทุนสุทธิดงั กล่าวมาหักต้นทุนทางการเงินประมาณ 104.71 ล้าน
บาทและบวกรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 327.16 ล้านบาท (ซึ่งส่วน
หนึ่งเป็ นรายการกําไรสุทธิ จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
จํานวน 326.72 ล้านบาท) กองทรัสต์ HREIT คงเหลือการเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิ
จากการดําเนินงานในระหว่างปี (กําไรสุทธิ) ประมาณ 892.58 ล้านบาท

ความเห็นของบริษัทฯ

บริษัทฯเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อรับทราบงบการเงินของ
กองทรัสต์ HREIT ประจําปี 2564

2

วาระที่ 4

รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจําปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯได้พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจําปี 2565 โดย
เสนอผูส้ อบบัญชี ท่ีได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) ดังต่อไปนี ้
1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 6552
2. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 9548 และ/หรือ
3. นางสาวรจนาถ ปั ญญาธนานุศาสตร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8435
โดยให้บุค คลดัง กล่า วข้า งต้น คนใดคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ท ํา การตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ HREIT และในกรณีที่บคุ คลดังกล่าวข้างต้น
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์จดั หาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของ
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ทาํ หน้าที่แทนได้ ค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 มีจาํ นวน 825,000
บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ทัง้ นีค้ ่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นเงินค่าตอบแทนในการ
สอบบัญชีทงั้ งบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส

ความเห็นของบริษัทฯ

บริษัทฯเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อรับทราบแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีของกองทรัสต์ HREIT และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565 ตามรายชื่อ
ข้างต้น

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565 ตามวัน เวลา
และดัง กล่า วโดยพร้อ มเพรีย งกัน โดยผู้ถื อ หน่ว ยทรัส ต์ส ามารถศึก ษาข้อ ปฏิ บัติ ส าํ หรับ การเข้า ร่ว มประชุม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์สง่ แบบฟอร์ม
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือส่งข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ QR Code พร้อมทัง้ แนบสําเนาหลักฐานยืนยันตัวตนที่ปรากฎตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 3 มายังบริษัท ฯ
ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 ตามวิธีการขัน้ ตอนที่ปรากฎในสิ่งที่สง่ มาด้วย 3 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมผูถ้ ื อสามัญประจําปี 2565 โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ในวันที่ 7
เมษายน 2565 แล้ว ผูใ้ ห้บริการระบบควบคุมการประชุม กล่าวคือ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จะจัดส่ง
ลิงก์สาํ หรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และคูม่ ือการเข้าใช้งานระบบให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ผา่ นทางอีเมล์ที่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์แจ้งข้างต้น
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