Hemaraj REIT Management Company Limited
บริ ษทั เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
ที่ HRM 031/2561
วันที่ 24 เมษายน 2561
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช (“HREIT”)

เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เหมราช รี ท แมนเนจเม้ นท์จากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ประจาปี 2561 ของกองทรัสต์ HREITเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยเริ่ มการประชุมเมื่อเวลา
14.04 น. ณ บอลรูม 1 ชัน้ 5 โรงแรมเอส 31 สุขมุ วิท 545 ซอยสุขมุ วิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าร่วมประชุม ณ เวลาเปิ ดประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะ
ทังหมด
้
114 ราย นับจานวนหน่วยทรัสต์ได้ 246,671,663 หน่วยทรัสต์ คิดเป็ นร้ อยละ 35.1067 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์ HREIT มติของแต่ละวาระมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ครั ง้ ที่ 1/2560
มติ: รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครัง้ ที่ 1/2560 ของกองทรัสต์ HREIT เมื่อวันที่ 21
มิถนุ ายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
- เห็นด้ วย 246,632,663 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9392
- ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
- งดออกเสียง 150,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0608
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2560
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานกองทรัสต์ HREITประจาปี 2560
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Hemaraj REIT Management Company Limited
บริ ษทั เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
วาระที่ 3 รายงานงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2560
ที่ประชุมรับทราบรายงานงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2560
วาระที่ 4 รายงานการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของกองทรั สต์ HREIT ประจาปี 2561
ที่ประชุมรับทราบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจาปี 2561 โดยเสนอผู้สอบ
บัญชีที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้ส อบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ สเอบีเอเอส จากัด
(“ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์”) ดังนี ้
1.

นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรื อ

2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรื อ

3. นายบุญเรื อง เลิศวิเศษวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

โดยให้ บุคคลดังกล่าวข้ างต้ นคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของกองทรัสต์ HREIT และในกรณีที่บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์จดั หาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ทาหน้ าที่แทนได้ ค่า
สอบบัญ ชี ประจ าปี 2561 มี จ านวน 970,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่ น) ทัง้ นี ค้ ่าสอบบัญชี
ดังกล่าวเป็ นเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทงงบการเงิ
ั้
นรายปี และงบการเงินรายไตรมาส
วาระที่ 5 อื่นๆ : ไม่มี
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์)
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