Hemaraj REIT Management Company Limited
บริ ษทั เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
ที่ HRM 014/2560
วันที่ 24 เมษายน 2560
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2560 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช (“HREIT”)

เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เหมราช รี ท แมนเนจเม้ นท์จากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (“กองทรัสต์ HREIT”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี
2560 ของกองทรัสต์ HREITเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.55 น.1 ณ ห้ องวาสนา
โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์เข้ าร่วมประชุม ณ เวลาเปิ ดประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะทังหมด
้
67 คน นับจานวน
หน่วยทรัสต์ได้ 205,939,596 หน่วยทรัสต์ คิดเป็ นร้ อยละ 36.1704 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้
ทังหมดของกองทรั
้
สต์ HREIT มติของแต่ละวาระมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รายงานผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2559
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานกองทรัสต์ HREITประจาปี 2559
วาระที่ 2 รายงานงบการเงินของกองทรั สต์ HREITประจาปี 2559 สาหรั บรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่
21พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ประชุมรับทราบรายงานงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2559 สาหรับรอบระยะเวลา
ตังแต่
้ วนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 3 รายงานการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีกองทรั สต์ HREIT ประจาปี 2560
ที่ประชุมรับทราบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2560 โดยเสนอผู้สอบ
บัญชีที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ สเอบีเอเอส จากัด (“ไพร้
ซวอเตอร์ เฮาส์”) ดังนี ้

1

เหตุที่เริ่ มประชุมเวลา 10.55 น. ซึง่ เป็ นเวลาหลังจากที่นดั ประชุมเวลา 10.00 น. เนื่องจากในเวลา 10.00 น. องค์ประชุมยังไม่ครบ และ
องค์ประชุมครบเมื่อเวลา 10.55 น.
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Hemaraj REIT Management Company Limited
บริ ษทั เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
1. นายชาญชัย

ชัยประสิทธิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรื อ

2. นายไพบูล

ตันกูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรื อ

3. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

โดยให้ บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทรัสต์ HREITและในกรณีที่บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ ไพร้ ซวอเตอร์
เฮาส์จดั หาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ทาหน้ าที่แทนได้
ค่าสอบบัญชีของกองทรัสต์HREIT ประจาปี 2560 ในวงเงินจานวน 1,100,000 บาท
วาระที่ 4 อื่นๆ : ไม่มี
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน)
กรรมการผู้จดั การอาวุโส
บริษัท เหมราช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์
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