ที่ UVRM2560-001

วันที่ 13 มกราคม 2560

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2560
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT)

เอกสารแนบ

1.

รายงานประจาปี – 30 กันยายน 2559 (แบบ CD-ROM)

2.

ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทางานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี
2559/2560

3.

สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ

4.

เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

5.

ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2560

6.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.

7.

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

8.

แบบฟอร์ มลงทะเบียน (ต้ องนามาในวันประชุม)

ด้ วยคณะกรรมการบริ ษั ท ยู นิ เวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จ ากั ด ในฐานะผู้ จัด การกองทรั สต์ (“ผู้ จั ด การ
กองทรั สต์ ”) ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT) (“กองทรั สต์ ”) ได้ มีมติ
กาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2560 ในวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ คลับ
ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หน่วยทรั สต์ ใช้ สิท ธิ ในการเสนอวาระการประชุม สามัญ ผู้ถือ หน่วยทรั สต์
ป ระจ าปี 2560 ล่ ว งห น้ าใน ระห ว่ า งวั น ที่ 14 ตุ ล าค ม 2559 ถึ ง 11 พ ฤ ศ จิ ก าย น 2559 นั น้ ป ราก ฏ ว่ า ไม่ มี
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายใดเสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุเป็ นวาระการประชุม ดังนัน้ ผู้จัดการกองทรัสต์ จึงกาหนดวาระการประชุม
ซึ่ ง ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ เผยแพร่ ข้ อมู ล และรายละเอี ย ดประกอบการประชุ ม ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องกองทรั ส ต์
http://investor.gvreit.com/invitation.html ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ตังแต่
้ วนั ที่ 9 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2559

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ กองทรัสต์จะต้ องรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งแสดงผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี ที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจาปี – 30 กันยายน 2559 (เอกสารแนบ 1) ซึง่ มีสาระสาคัญเกี่ยวข้ องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ ดงั นี ้
ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
ผลการดาเนินงาน
(หน่วย: บาท)

22 มีนาคม 2559 –
30 กันยายน 2559

1. รายได้ จากการลงทุนรวม

หมายเหตุ:

539,543,536

1.1

รายได้ คา่ เช่าและบริ การ

533,644,447

1.2

รายได้ ดอกเบี ้ย

3,991,248

1.3

รายได้ อื่น

1,907,841

2. รวมค่าใช้ จา่ ย

203,358,315

3. รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

336,185,221

4. รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน

(91,905,832)

5. การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน

244,279,389

กองทรัสต์จดั ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 และเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

ความเห็ น ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ : รายงานผลการด าเนิ น งานประจ าปี 2559 ปรากฏตามรายงานประจ าปี –
30 กันยายน 2559 จัดทาขึ ้นอย่างถูกต้ อง และเป็ นไปตามข้ อกาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2560 รับทราบ
การลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรั บรอบปี สิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2559

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ได้
ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 ผู้สอบบัญชีซึ่งสังกัด บริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอตามหลักการ
บัญ ชีที่รับรองทั่วไป จึงได้ อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิ กายน 2559
และเห็นสมควรแจ้ งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2560 เพื่อรับทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุนปรากฏตามรายงานประจาปี – 30 กันยายน 2559 (เอกสารแนบ 1) ทังนี
้ ้ ข้ อมูลทางการเงิน
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
รายการ
(หน่วย: บาท)

22 มีนาคม 2559 –
30 กันยายน 2559

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
เงินกู้ยืมระยะยาว
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย
งบกาไรขาดทุน
รวมรายได้
รวมค่าใช้ จา่ ย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน
กาไรต่อหน่วยทรัสต์
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
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10,537,578,599
313,555,410
2,000,000,000
8,224,023,189
10.0933
539,543,536
203,358,315
336,185,221
(91,905,832)
244,279,389
0.2998
(9,682,652,978)
9,796,228,007
113,575,029
113,575,029

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
ของกองทรัสต์ได้ จัดทาขึ ้นอย่างถูกต้ องและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2560 รับทราบ
การลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบ
ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ พิจารณา และเสนอให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2559/2560 โดยมีคา่ ตอบแทน 1,380,000 บาท มีรายชื่อดังนี ้
1) นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316
และ/หรื อ
2)

นางวิไล บูรณกิตติโสภณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920
และ/หรื อ

3)

นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494

โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ได้
และในกรณี ที่ผ้ สู อบบัญ ชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบั ติงานได้ ให้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญ ชี จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ทาหน้ าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงิ น ของกองทรั สต์ แ ทน ทัง้ นี ้ รายละเอี ย ดประวัติ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบัญ ชี ป รากฏตาม
เอกสารแนบ 2
ความเห็ น ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ : ผู้สอบบัญ ชี จากบริ ษั ท เคพี เอ็ ม จี ภูมิ ไชย สอบบัญ ชี จ ากัด ได้ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ อย่า ง
เหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับกองทรัสต์ โดย
มีความอิสระต่อการทาหน้ าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชี
ในรอบปี 2559 เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ใ นปี 2559/2560 ต่ อ ไป โดยมี ค่ า ตอบแทนเท่ า กั บ 1,380,000 บาท และเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2560 รับทราบ
การลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ผู้จัดการกองทรัสต์ ขอแจ้ งว่า ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ มีมติกาหนดรายชื่ อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่มีสิท ธิ เข้ าร่ วมประชุม สามัญ
ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ป ระจ าปี 2560 และมี สิท ธิ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนในวัน ที่ 13 ธัน วาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่ อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559
ในการนี ้ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม ตามวัน เวลาและสถานที่ ดั ง กล่ า ว
และกรุ ณาศึกษาเอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และการออกเสีย งลงคะแนนในการประชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ตามรายละเอี ย ดที่ ป รากฏใน เอกสารแนบ 4 หากท่า น
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 6
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สะดวกและรวดเร็ ว ผู้จดั การกองทรัสต์ ใคร่ ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
หรื อ ผู้รับ มอบฉัน ทะโปรดส่ง หนัง สือ มอบฉัน ทะ ตามเอกสารแนบ 6 (พร้ อมติ ด อากรแสตมป์ 20 บาท) มายัง บริ ษั ท
ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด เลขที่ 57 อาคารปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 23 มกราคม 2560 หรื อนามาแสดงแก่เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่ มประชุม และ
โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียน ตามเอกสารแนบ 8 พร้ อมด้ วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้ าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 6
มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย และหากผู้ถือหน่วยทรั สต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิ สระ
ของผู้จดั การกองทรัสต์ สามารถแต่งตังนายฉั
้
ตรพี ตัน ติเฉลิม กรรมการอิสระ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดประวัติ
ของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 5
จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้ าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรพี ตันติเฉลิม)
ประธานกรรมการ
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