
 

ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์หมราช 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 2565 

 

 

 

วันศุกรท์ี ่22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 

จัดประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 
หมายเหต:ุ 

1. ผูถื้อหนว่ยทรสัตท่ี์ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ โปรดดาํเนินการตามขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่

อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

2. เปิดใหเ้ขา้สูร่ะบบการประชมุในวนัท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. 

3. การประชมุครัง้นีจ้ะเป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสเ์พียงอยา่งเดียว โดยไมม่ีสถานท่ีประชมุรองรบัเพ่ือ

ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ท่ี WHAIRM 011/2565 

 วนัท่ี 8 เมษายน 2565 

 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ประจาํปี 2565 

เรยีน ทา่นผูถื้อหนว่ยทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์หมราช (HREIT) 

สิง่ท่ีสง่มาดว้ย  1) รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2563 

2) รายงานประจาํปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code) 

 3) ขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉนัทะ 

 4) แบบฟอรม์ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 5) หนงัสอืมอบฉนัทะ 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั  (“บริษัทฯ”) ในฐานะ

ผูจ้ัดการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์หมราช (“กองทรสัต  ์HREIT”) เมื่อวันท่ี 23 

มีนาคม 2565 มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565 ของผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์HREIT ใน

วนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้

ประชมุตามวนั เวลา ดงักลา่ว เพ่ือพิจารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต ์คร้ังที่ 1/2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครัง้ท่ี 1/2563 ของกองทรัสต์ 

HREIT ท่ีจัดประชุมเมื่อวนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร เอสเจ 

อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ ์กรุงเทพฯ สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัของ

ผูถื้อหนว่ยทรสัตด์งักลา่วปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 1 

ความเห็นของบรษัิทฯ บริษัทฯเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมวิสามัญ ครัง้ท่ี 1/2563 ของกองทรัสต์ HREIT รายละเอียด

ปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 1 
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วาระที่ 2    รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสต ์HREIT ประจาํปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บริษัทฯจะนาํเสนอผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาของกองทรัสต  ์HREIT ประจาํปี 

2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามท่ีปรากฎในรายงานประจาํปี 2564 สิง่

ท่ีสง่มาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตพ์รอ้มหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้

ความเห็นของบรษัิทฯ บริษัทฯเห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือรับทราบผลการ

ดาํเนินงานของกองทรสัต ์HREIT ประจาํปี 2564 

 

วาระที่ 3 รับทราบงบการเงนิของกองทรัสต ์HREIT ประจาํปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บริษัทฯไดจ้ดัทาํงบการเงินของกองทรสัต ์HREIT ตามมาตรฐานการบญัชีและผา่น

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ดงัท่ีไดป้รากฎในรายงานประจาํปี 2564 

สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 2 โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

งบดลุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

กองทรสัต ์HREIT มีทรพัยส์ินรวมจาํนวนประมาณ 11,771.42 ลา้นบาท มีหนีส้ิน

รวมจาํนวนประมาณ 3,979.33 ลา้นบาท ทรพัยส์นิสทุธิจาํนวนประมาณ 7,792.09 

ลา้นบาท โดยมีทุนท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัตจ์าํนวนประมาณ 7,024.56 ลา้น

บาท และกาํไรสะสมจาํนวน 767.53 ลา้นบาท  

งบกาํไรขาดทนุ สาํหรบังวดตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

กองทรสัต ์HREIT มีรายไดร้วมประมาณ 764.30 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายรวมประมาณ 

94.17 ลา้นบาท ดงันัน้ กองทรสัต ์HREIT มีรายไดจ้ากการลงทุนสทุธิก่อนตน้ทุน

ทางการเงินและรายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทนุประมาณ 670.13  ลา้นบาท เมื่อนาํ

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิดงักลา่วมาหกัตน้ทุนทางการเงินประมาณ 104.71 ลา้น

บาทและบวกรายการกาํไรสทุธิจากเงินลงทนุประมาณ 327.16 ลา้นบาท (ซึ่งสว่น

หนึ่งเป็นรายการกาํไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

จาํนวน 326.72 ลา้นบาท)  กองทรสัต ์HREIT คงเหลือการเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิ

จากการดาํเนินงานในระหวา่งปี (กาํไรสทุธิ) ประมาณ 892.58 ลา้นบาท 

ความเห็นของบรษัิทฯ บรษัิทฯเห็นสมควรนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์พ่ือรบัทราบงบการเงินของ

กองทรสัต ์HREIT ประจาํปี 2564 

 

 

 

 



 

  
 

3 
 

วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต ์HREIT ประจาํปี 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บริษัทฯไดพิ้จารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์HREIT ประจาํปี 2565 โดย

เสนอผูส้อบบัญชีท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบัญชี จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู

เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั (“ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส”์) ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายบญุเรอืง เลศิวิเศษวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 6552 

2. นางสาววรรณวิมล ปรชีาวฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 9548 และ/หรอื 

3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 8435 

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท ําการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัต ์HREIT และในกรณีท่ีบคุคลดงักลา่วขา้งตน้

ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหไ้พรซ้วอเตอรเ์ฮาสจ์ดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของ

ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสท์าํหนา้ท่ีแทนได ้คา่สอบบญัชีประจาํปี 2565 มีจาํนวน 825,000 

บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอ่ืน) ทัง้นีค้่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการ

สอบบญัชีทัง้งบการเงินรายปีและงบการเงินรายไตรมาส 

ความเห็นของบรษัิทฯ บริษัทฯเห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือรบัทราบแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชีของกองทรสัต ์HREIT และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2565 ตามรายช่ือ

ขา้งตน้ 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์โปรดเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565 ตามวนั เวลา 

และดังกล่าวโดยพรอ้มเพรียงกัน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาข้อปฏิบัติสาํหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉนัทะดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 3 

ทัง้นี ้หากผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์ง่แบบฟอรม์

ใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 หรือส่งขอ้มลู

ผ่านทางเว็บไซต ์หรือ QR Code พรอ้มทัง้แนบสาํเนาหลกัฐานยืนยนัตวัตนท่ีปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 มายงับริษัท ฯ 

ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2565 ตามวิธีการขัน้ตอนท่ีปรากฎในสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 โดยเมื่อบริษัทฯ ไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อ

หน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อสามัญประจาํปี 2565  โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรสัต ์ในวนัท่ี 7 

เมษายน 2565 แลว้ ผูใ้หบ้ริการระบบควบคมุการประชุม กลา่วคือ บริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จะจดัสง่ 

ลงิกส์าํหรบัการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์และคูม่ือการเขา้ใชง้านระบบใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตผ์า่นทางอีเมลท่ี์ผู้

ถือหนว่ยทรสัตแ์จง้ขา้งตน้ 
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