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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาํปี 2565 

ของ 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)  

ประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

การแนะนําก่อนการประชุม  

พิธีกรไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหน่วยทรัสต ์และแนะนาํคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ดบับลิวเอชเอ 

อินดสัเตรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (“บริษทัฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพยเ์หมราช (“กองทรัสต ์HREIT”) ท่ีปรึกษากฎหมายและเลขานุการท่ีประชุม บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

ไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต ์HREIT และผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์HREIT ท่ีมาร่วม

ประชุมในวนัน้ี ดงัน้ี  

1. คณะกรรมการของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1. คุณจรีพร จารุกรสกลุ  ประธานกรรมการ 

2. คุณไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์  กรรมการ 

3. คุณพรเทพ รัตนตรัยภพ  กรรมการอิสระ 

2. ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

คุณจารุชา สติมานนท ์   กรรมการผูจ้ดัการ 

3. ท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม 

คุณเกษมสี สกลุชยัสิริวชิ 

4. ตวัแทนจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต ์HREIT ท่ี

ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 

คุณทิพาพรรณ ภทัรวกิรม 

5. ตวัแทนจาก บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) ในฐานะผูบ้ริหาร

อสงัหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์HREIT 

คุณเดวดิ ริชาร์ด นาร์โดน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและ

การลงทุนในต่างประเทศ 
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คุณจรีพร ซ่ึงทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวตอ้นรับผูถื้อหน่วยทรัสต์เข้าสู่การประชุมสามญัผูถื้อ

หน่วยทรัสต ์ประจาํปี 2565 และช้ีแจงองคป์ระชุม ดงัน้ี 

การประชุมในวนัน้ีมีผูถื้อหน่วยทรัสต์ เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 6 ราย ถือหน่วยทรัสต์เป็นจาํนวนรวม 

4,829,000 หน่วย ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุมจาํนวน 186 ราย ถือหน่วยทรัสต์เป็นจาํนวนรวม 395,847,889 หน่วย รวม

จาํนวนผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ประชุมทั้งส้ิน 192 ราย ถือหน่วยทรัสตร์วมเป็น

จาํนวนทั้ งส้ิน 400,676,889 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 47.692 ของจาํนวนหน่วยทรัสต์ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมดของ

กองทรัสต ์HREIT ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งกองทรัสต ์ ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามญั

ประจาํปี 2565 ของผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์หมราช 

ต่อมาประธานฯ เชิญคุณเกษมสี สกุลชยัสิริวิช เลขานุการท่ีประชุม กล่าวช้ีแจงถึงขั้นตอนการประชุมและ

กระบวนการนบัคะแนน ดงัน้ี 

สําหรับการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในคร้ังน้ี บริษัทฯได้ใช้ระบบ “Inventech 

Connect” ของ บริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบจดัการประชุม ท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานการจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ของสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  

โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ชมการถ่ายทอดสด ส่งคาํถาม ลงคะแนน และทราบ

ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านระบบการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผา่น

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect ท่ีไดน้าํส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

การประชุมในวนัน้ี บริษทัฯ จะดาํเนินการประชุมโดยเรียงตามระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

ในการนบัคะแนนเสียง ผูถื้อหน่วยทรัสตทุ์กคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหน่วยทรัสต ์ซ่ึงบริษทัฯ จะ

นาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงดงักล่าวนั้น หักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์เขา้ร่วม

ประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นชอบในวาระ นั้นๆ 

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ e-Voting ขอให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ หรือผูรั้บมอบฉันทะ ท่ีเขา้

ประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เลือกกดปุ่มเพ่ือลงคะแนน คือ (1) เห็นดว้ย (สีเขียว) (2) ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) หรือ (3) งดออก

เสียง (สีส้ม) เพียงปุ่มใดปุ่มหน่ึงในแต่ละวาระ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอสําหรับการลงคะแนน  โดยท่าน

สามารถแกไ้ขการลงคะแนนเสียงไดต้ราบเท่าท่ีวาระนั้นยงัไม่แจง้ปิดการลงคะแนนโดยการเลือกปุ่ม (4) ยกเลิกออกเสียง

ลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) ทั้งน้ี สาํหรับผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุม แต่ไม่เลือกกดปุ่มลงคะแนน

เสียงใด ๆ บริษทัฯ จะถือวา่เป็นการออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” 

กรณีผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มอบฉนัทะและระบุความประสงคอ์อกเสียงลงคะแนนไวอ้ยา่งชดัแจง้ในหนงัสือมอบ

ฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แลว้ บริษทัจะบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านไวใ้นระบบ โดยผูรั้บ

มอบฉนัทะไม่จาํเป็นตอ้งลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก 

ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระ ใดๆ ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
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จาํนวนผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั  เน่ืองจากผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละผูรั้บ

มอบฉนัทะอาจเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบหรือออกจากการประชุมก่อนการประชุมเสร็จส้ิน  

อน่ึง ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีประธานในท่ีประชุมมอบหมาย จะเปิด

โอกาสให้ผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือผูรั้บมอบฉันทะ ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตาม

ความเหมาะสม โดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการสอบถาม โปรดพิมพค์าํถามผ่านขอ้ความ โดยเลือกเมนูการถามคาํถาม 

จากนั้นเลือกวาระท่ีตอ้งการถามคาํถาม และทาํการพิมพข์อ้ซกัถาม หรือ ความคิดเห็นของท่านแลว้กดส่งคาํถาม โดยบริษทัฯ 

จะตอบคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมในท่ีประชุม อยา่งไรก็ดี หากมีคาํถามจาํนวนมาก บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การพิจารณาคดัเลือกคาํถามตามความเหมาะสม 

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทาํทนัที อย่างไรก็ดี ระหว่างท่ีรอการนบัคะแนนเสียง ประธานท่ี

ประชุมจะดาํเนินการประชุมในวาระถดัไป และจะแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงของวาระก่อนใหท่ี้ประชุมทราบ ภายหลงัการ

นบัคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จส้ินลง  

ไม่มีมีผูถื้อหน่วยคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนบัคะแนนท่ีกล่าวขา้งตน้ 

จึงถือวา่ท่ีประชุมเห็นดว้ยกบัขั้นตอนการประชุมและกระบวนการ นบัคะแนนดงักล่าว  

ประธานฯ ดาํเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ  

เร่ิมการประชุม 

วาระที ่1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ คร้ังที ่1/2563 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมวสิามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือ

วนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 และไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนได้

เผยแพร่ในเวบ็ไซตด์ข์องกองทรัสต ์HREIT เรียบร้อยแลว้นั้น รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 นั้น ขอใหท่ี้ประชุม

โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าวดว้ยค่ะ 

พิธีกรแจง้ให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมีคาํถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น พิมพค์าํถามหรือแสดงความ

คิดเห็นและกดส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 

ท่ีประชุมไม่มีคาํถามหรือความคิดเห็น พิธีกรจึงแจง้ใหล้งมติสาํหรับวาระท่ี 1 

พิธีกรแจง้ปิดการลงมติสาํหรับวาระท่ี 1 และเรียนเชิญประธานฯ ดาํเนินการประชุมในวาระถดัไป 

วาระที ่2   รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจาํปี 2564 

 ประธานฯ เชิญคุณจารุชา สติมานนท ์ เป็นผูน้าํเสนอ 

 คุณจารุชานาํเสนอผลการดาํเนินงานต่อผูถื้อหน่วยทรัสต ์ดงัน้ี 
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ภาพรวมของกองทรัสต ์HREIT เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าในท่ีดิน อาคารโรงงาน และคลงัสินคา้ทั้งหมด 

โดยแยกตามประเภทตามรอบการลงทุนคือ ลงทุนคร้ังแรกคิดเป็นร้อยละ 69 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมดในปี 2564 ลงทุนเพ่ิมเติม

คร้ังท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 14 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมดในปี 2564 ลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 4 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมดในปี 

2564 และลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 13 ของพ้ืนท่ีเช่าทั้งหมดในปี 2564 แยกตามประเภทอาคารท่ีกองทรัสต ์

HREIT ลงทุนแบ่งเป็นอาคารโรงงานสาํเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 71 ของทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีกองทรัสตล์งทุนในปี 2564 หรือ 

121 ยนิูต พ้ืนท่ีรวม 270,210 ตร.ม. ท่ีเหลือเป็นการลงทุนในคลงัสินคา้สาํเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 29 ของทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ี

กองทรัสตล์งทุนในปี 2564 หรือ 25 ยนิูต พ้ืนท่ีรวม 110,422 ตร.ม. พ้ืนท่ีลงทุนของกองทรัสต ์HREIT รวมทั้งส้ิน 146 ยนิูต 

พ้ืนท่ีรวม 380,632 ตร.ม. ทั้งน้ีโครงสร้างเงินทุน ณ ส้ินปี มีสินทรัพยร์วม 11,771 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 3,979 ลา้นบาท คิด

เป็นสดัส่วนการกูย้มืเงินร้อยละ 31.86 ของสินทรัพยร์วม ส่วนทุน 7,792 ลา้นบาท กาํไรสะสม 767 ลา้นบาท สินทรัพยสุ์ทธิ

ต่อหน่วย 9.2748 บาท ผลประโยชน์ตอบแทน 0.6952 บาทต่อหน่วยทรัสต ์และกองทรัสต ์HREIT ไดรั้บเครดิตเรทติ้งระดบั 

BBB+ 

ภาพรวมทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสต ์HREIT เขา้ลงทุนแบ่งตามสถานท่ีตั้งออกเป็น 7 แห่งดว้ยกนั  โดย 4 แห่งแรก

อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ซ่ึงพฒันาโดยกลุ่มบริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอป

เมนท์ จาํกัด (มหาชน) (“WHAID”) ประกอบไปด้วยโครงการนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE1) 

จาํนวน 24 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 6 ของภาพรวม ต่อมาคือโครงการนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) 

จาํนวน 41 ยนิูต คิดเป็นร้อยละ 15 ของภาพรวม และโครงการนิคมอุตสาหกรรม ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA 

ESIE1) จาํนวน 38 ยนิูต คิดเป็นร้อยละ 40 ของภาพรวม ทั้ง 3 โครงการดงักล่าวตั้งอยูบ่ริเวณ ชลบุรีและระยอง ซ่ึงไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์ทางดา้น EEC และสุดทา้ยคือเขตอุตสาหกรรม ดบับลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL) ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงเป็น

จุดยทุธศาสตร์ในการขนส่งไปยงัภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 10 ของภาพรวมหรือ 18 ยนิูต ในส่วน

ของคลังสินคา้สําเร็จรูป กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุนในโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 3 โครงการ ได้แก่ 

โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 จาํนวน 2 ยนิูต คิดเป็นร้อยละ 4 ของภาพรวม โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์

พาร์ค 2 จาํนวน 12 ยนิูต คิดเป็นร้อยละ 15 ของภาพรวม โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 จาํนวน 11 ยนิูต คิดเป็น

ร้อยละ 10 ของภาพรวมซ่ึงโครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์คน้ีจะอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงนิคมอุตสาหกรรมท่ีพฒันาโดย

กลุ่ม WHAID 

รายละเอียดอตัราการเช่าและขอ้มูลผูเ้ช่า ณ เวลาส้ินปี 2563 มีอตัราการเช่ารวมของกองทรัสต ์HREIT คิดเป็น

ร้อยละ 90.7 ของพ้ืนท่ีเช่า โดยอตัราการเช่าส่วนโรงงานสําเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 93.2 ของพ้ืนท่ีโรงงานท่ีให้เช่า และ

คลงัสินคา้สาํเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 84.4 ของพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ท่ีให้เช่า ในปี 2564 กองทรัสต ์HREIT ยงัสามารถรักษาอตัรา

การเช่าไดป้ระมาณร้อยละ 90 ของพ้ืนท่ีเช่าต่อไตรมาส โดยในเวลาส้ินปีกองทรัสต ์HREIT มีอตัราการเช่าพ้ืนท่ีเฉล่ียอยู่ท่ี

ร้อยละ 91.1 ของพ้ืนท่ีเช่าโดยอตัราการเช่าประเภทคลงัสินคา้สาํเร็จรูปคิดเป็น 99.3 ของพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ท่ีใหเ้ช่า และโรงงาน

สําเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 87.7 ของพ้ืนท่ีโรงงานท่ีให้เช่าและอุตสาหกรรมของผูเ้ช่าของกองทรัสต์ HREIT นั้นมีความ

หลากหลาย เป็นอุตสาหกรรมดา้นยานยนตร้์อยละ 30 ของพ้ืนท่ีเช่า รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมดา้นอุปโภคบริโภคร้อยละ 

29.2 ของพ้ืนท่ีเช่า และอุตสาหกรรมดา้นโลจิสติกส์ร้อยละ 19.9 ของพ้ืนท่ีเช่า โดยมีผูเ้ช่าสัญชาติจีนร้อยละ 34.9 ของพ้ืนท่ี

เช่า สัญชาติยโุรปร้อยละ 22.3 ของพ้ืนท่ีเช่า และสญัชาติญ่ีปุ่น ร้อยละ 18.7 ของพ้ืนท่ีเช่า ซ่ึงผูเ้ช่าตามสัดส่วนพ้ืนท่ีเช่า 10 

ลาํดบัแรกของกองทรัสต ์HREIT มาจากหลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายสัญชาติ เช่น ลาํดบั 1 คือ Saffron Living 

Co.,Ltd. เป็นผูเ้ช่าสัญชาติจีน ประกอบธุรกิจประเภทอุปโภคบริโภค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.4 ของพ้ืนท่ีเช่า ลาํดบั 2 Visy 
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Packaging (Thailand) Co.,Ltd. เป็นผูเ้ช่าสญัชาติออสเตรเลีย ประกอบธุรกิจประเภทบรรจุภณัฑ ์และลาํดบั 3 DHL Supply 

Co.,Ltd. เป็นผูเ้ช่าสัญชาติเยอรมนั ประกอบธุรกิจประเภทโลจิสติกส์ เป็นตน้ ผูเ้ช่า 10 ลาํดบัแรกรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 37 

ของพ้ืนท่ีเช่า และผูเ้ช่าบางรายท่ีอยูใ่น 10 ลาํดบัแรกไดต้่อสญัญาเช่าล่วงหนา้ถึง 12 ปี 

ส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน ในปีท่ีผ่านมา กองทรัสต ์HREIT มีการจ่ายเงินปันผล

ทั้งส้ิน 0.6952 บาทต่อหน่วยทรัสต ์ซ่ึงสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา และล่าสุดไดมี้การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนไตรมาส 4 ซ่ึงไดจ่้าย

เป็นจาํนวน 0.1738 บาทต่อหน่วยทรัสต ์เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2565  

คุณเกษมสีแจง้วา่ในวาระน้ี คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์รับทราบผล

การดาํเนินงานของกองทรัสต ์HREIT ประจาํปี 2564  

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

พิธีกรแจง้ให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมีคาํถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น พิมพค์าํถามหรือแสดงความ

คิดเห็นและกดส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี โดยบริษทัฯ จะรวบรวบคาํถามและความคิดเห็นในวาระน้ีไปรวมตอบพร้อมกนัในวาระท่ี 

3 ซ่ึงเป็นวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

มตทิีป่ระชุม 

คุณเกษมสีแจง้วา่ขณะน้ีการนบัคะแนนเสียงในวาระท่ี 1 ไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ จึงขอประกาศผลดงัน้ี 

สาํหรับมติท่ีประชุมในวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์คร้ังท่ี 1/2563 ท่ี

ประชุมมีมติดงัต่อไปน้ี 

เห็นดว้ย 400,676,889 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ไม่เห็นดว้ย     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0 

งดออกเสียง     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0 

ของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถือว่าท่ีประชุมมีมติ

รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์คร้ังท่ี 1/2563  

คุณเกษมสีเรียนเชิญประธานฯ ดาํเนินการประชุมในวาระถดัไป 

วาระที ่3 รับทราบงบการเงนิของกองทรัสต์ HREIT ประจาํปี 2564 

 ประธานฯ เชิญคุณจารุชา  เป็นผูน้าํเสนอ 

คุณจารุชาช้ีแจงวา่ ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดจ้ดัทาํงบการเงินของกองทรัสต ์HREIT ประจาํปี 2564 ซ่ึงไดผ้า่นการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ว่าถูกตอ้ง ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงได้

จดัส่งใหก้บัผูถื้อหน่วยทรัสตพ์ร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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ขอ้มูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกองทรัสต ์HREIT ประจาํปี 2564 สามารถสรุป

ได ้ดงัน้ี 

กองทรัสต์ HREIT มีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 11,771.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 282.83 

ลา้นบาทจากส้ินปีท่ีผา่นมา โดยการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยด์งักล่าวส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรมท่ีเพ่ิมข้ึนจาก

การสอบทานมูลค่าทรัพยสิ์นประจาํปี จาํนวน 325.39 ลา้นบาท และกองทรัสต ์HREIT มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 จาํนวน 3,979.33 ลา้นบาท ลดลง 99.45 ลา้นบาท เน่ืองมาจากหน้ีสินอ่ืนลดลงจาํนวน 66.73 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจาก

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่งและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 เม่ือปลายปี 2563 สินทรัพยสุ์ทธิ

รวม 7,792.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 382.28 ลา้นบาท สินทรัพยสุ์ทธิประกอบไปดว้ยทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์7,024.55 

ลา้นบาท และกาํไรสะสม 767.54 ลา้นบาท สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.2748 บาท เพ่ิมข้ึน 0.4551 บาท 

ส่วนงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กองทรัสต ์HREIT มีรายไดร้วม 764.3 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 77.81 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายไดร้วมปี 2563 การเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากรายไดค้่าเช่าและ

ค่าบริการ ท่ีเกิดจากการท่ีกองทรัสต ์HREIT สามารถเพ่ิมอตัราการเช่าของทรัพยสิ์นเดิม รวมถึงพ้ืนท่ีเช่าท่ีเพ่ิมเติมจากการ

เขา้ลงทุนในปลายปี 2563 ท่ีผ่านมา ส่วนค่าใชจ่้ายรวมในปี 2564 มีจาํนวน 198.88 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2563 จาํนวน 

20.29 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายจ่ายรวมปี 2563 ค่าใชจ่้ายรวมแบ่งออกเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ

กองทรัสต ์HREIT ลดลง 7.29 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงินลดลง 13 ลา้นบาท อนัเป็นผลจากการท่ีกองทรัสต ์HREIT 

ทาํการรีไฟแนนซ์ในปี 2563 ทาํให้อตัราดอกเบ้ียลดลง กาํไรจากการลงทุนสุทธิเพ่ิมข้ึน 98.10 ลา้นบาท โดยกาํไรสุทธิจาก

เงินลงทุนแบ่งเป็นกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 0.44 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุน 326.72 ลา้นบาท รวมทั้งส้ินกองทรัสต ์HREIT มีการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 892.58 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 283.51 ลา้นบาท  

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ 

HREIT ประจาํปี 2564 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

พิธีกรแจง้ให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมีคาํถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น พิมพค์าํถามหรือแสดงความ

คิดเห็นและกดส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 

คุณสากล สุขวาณิชวชิยั ผูถื้อหน่วยทรัสต ์มีคาํถามดงัต่อไปน้ี 

คาํถามท่ี 1 กองทรัสต ์HREIT มีแผนท่ีจะดูแลพนกังานในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   

อยา่งไรบา้ง 

คาํถามท่ี 2 อตัราการต่อสัญญาเช่าท่ีร้อยละ 75 ของสัญญาเช่าท่ีจะส้ินสุดในปีหนา้ มีความเป็นไปไดท่ี้จะตรง

ตามความคาดหมายมากนอ้ยเพียงใด ผูบ้ริหารมีวธีิการรักษาลูกคา้อยา่งไร 

ประธานฯ เชิญคุณจารุชาเป็นผูต้อบคาํถาม 

คุณจารุชาช้ีแจงคาํถามท่ี 1 วา่ ในส่วนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทรัสต ์ทั้งผูจ้ดัการกองทรัสต ์และ

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์กองทรัสต์ HREIT มีแผนในการจดัแบ่งพนักงานในการเขา้ทาํงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าแมจ้ะเกิด
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เหตุการณ์ใดข้ึนก็ตาม จะมีพนกังานพร้อมดาํเนินการบริหารจดัการกิจการของกองทรัสต ์HREIT อยู ่  นอกจากน้ีผูบ้ริหาร

อสังหาริมทรัพย ์ยงัมีการวางแผนในส่วนนิคมอุสาหกรรมและเขตประกอบการต่างๆ ท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน โดยจะมีการ

จัดทาํแผนฉุกเฉินกรณีมีผูเ้ช่าติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  เพ่ือป้องกันไม่ให้กระทบผูเ้ช่ารายอ่ืนและเกิดผลกระทบแก่

กองทรัสต ์HREIT นอ้ยท่ีสุด  

คุณจารุชาช้ีแจงคาํถามท่ี 2 ว่า เน่ืองจากสัญญาเช่าท่ีจะส้ินสุดในปีน้ีอยู่ท่ีร้อยละ 54 ของสัญญาเช่าทั้งหมด 

ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดห้ารือกบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยแ์ลว้ถึงแผนการต่อสญัญาเช่า โดยผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยไ์ดติ้ดต่อ

กบัผูเ้ช่าก่อนหมดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาประมาณ 3-6 เดือน เพ่ือติดตามธุรกิจ และแผนในการต่อสัญญาเช่าของผูเ้ช่า 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่กองทรัสต ์HREIT มีความมัน่ใจวา่ จากขอ้มูลในปัจจุบนั คาดวา่อตัราการต่อสญัญาเช่าในปีน้ีจะสามารถ

ทาํไดใ้กลเ้คียงกบัแผน 

พิธีกรแจ้งว่า เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ และเรียนเชิญท่านประธานฯ 

ดาํเนินการประชุมในวาระถดัไป  

วาระที ่4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจาํปี 2565 

ประธานฯ เชิญคุณจารุชาเป็นผูน้าํเสนอ 

คุณจารุชาช้ีแจงวา่ ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์HREIT ประจาํปี 2565 ทางบริษทัฯ ไดพิ้จารณา

แต่งตั้ งให้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) เป็นสํานักงานสอบบัญชีของ

กองทรัสต ์HREIT โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

1. นายบุญเรือง เลิศวเิศษวทิย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6552 และ/หรือ 

2. นางสาววรรณวมิล ปรีชาวฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 9548 และ/หรือ 

3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8435 

โดยให้บุคคลดงักล่าวขา้งตน้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

กองทรัสต ์HREIT และในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหไ้พร้ซวอเตอร์เฮาส์จดัหาผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตอ่ืนของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ทาํหนา้ท่ีแทนได ้ 

ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงิน 825,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน) ซ่ึงเป็นจาํนวนค่าตอบแทนท่ี

เท่ากบัปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนในการสอบบญัชีทั้งงบการเงินรายปีและงบการเงินรายไตรมาส 

พิธีกรแจง้ให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมีคาํถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น พิมพค์าํถามหรือแสดงความ

คิดเห็นและกดส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 

ไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตส่์งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น และเน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มี

การลงมติ และเรียนเชิญท่านประธานฯ ดาํเนินการประชุมในวาระถดัไป 
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วาระที ่5  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 ประธานฯ แจง้วา่ขณะน้ีวาระต่างๆ ไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมเสร็จส้ินแลว้ ไม่ทราบวา่มีผูถื้อหน่วยทรัสต์

ท่านใดประสงคจ์ะเสนอวาระใด เพ่ิมเติมหรือไม่  

 ไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตท่์านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหน่วยทรัสต์และทรัสตีท่ีเขา้

ร่วมประชุม และขอปิดการประชุมสามญัประจาํปี 2565 ของผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์HREIT ณ เวลา 09.35 น. 

 

………………………………………… 

     (นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ) 

            ประธานท่ีประชุม 


