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ที่ UVRM2561-001 วนัท่ี 3 มกราคม 2561 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2561 
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) 

เอกสารแนบ 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2560 

 2. รายงานประจ าปีส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 (แบบ CD-ROM) 

 3.  ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ประจ าปี 
2560/2561 

 4.  สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ถือหนว่ยทรัสต์ และการลงมติ 

 5. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  
การลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 6.  ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้แทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2561 

 7.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. 

 8.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 

 9.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ามาในวนัประชมุ) 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะผู้ จัดการกองทรั สต์ (“ผู้จัดการ
กองทรัสต์”) ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) (“กองทรัสต์”) ได้มีมติ
ก าหนดการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์คลบั 
ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 ทัง้นี ้กองทรัสต์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ป ระจ า ปี  2561 ล่ ว งห น้ า ใน ระห ว่ า ง วัน ที่  6 ตุ ล าคม  2560 ถึ ง  10 พฤศ จิก ายน  2560 นั ้น  ป รากฏ ว่ า ไม่ มี 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  ดังนัน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงก าหนดวาระการประชุม 
ซึ่งผู้ จัดการกองทรัสต์ ได้ เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์  
http://investor.gvreit.com/invitation.html ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ ตัง้แต่วนัที่ 25 ธนัวาคม 2560 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
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ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : กองทรัสต์ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัท่ี 25 มกราคม 2560 และได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ และได้แนบส าเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมในครัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์  :  รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
25 มกราคม 2560 ได้มีการบนัทึกไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 
2561 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมต ิเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ กองทรัสต์จะต้องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีที่ผ่านมาดงัรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปีส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 (เอกสารแนบ 2) ซึง่มีสาระส าคญัเก่ียวข้องกบัผลประกอบการ
โดยรวมสรุปได้ดงันี ้

ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 – 30 กนัยายน 2560 

ผลการด าเนินงาน  
(หนว่ย: บาท) 

1 ตลุาคม 2559 – 
30 กนัยายน 2560 

22 มีนาคม 2559 –  
30 กนัยายน 2559 

1.  รายได้จากการลงทนุรวม  1,092,820,932 539,543,536 

      1.1  รายได้คา่เชา่และบริการ  1,081,558,692 533,644,447 

      1.2  รายได้ดอกเบีย้  1,379,590 3,991,248 

      1.3  รายได้อื่น  9,882,650 1,907,841 

2.  รวมคา่ใช้จา่ย  393,872,714 203,358,315 

3.  รายได้จากการลงทนุสทุธิ  698,948,218 336,185,221 

4.  รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ  (51,618,397) (91,905,832) 

5.  การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน  647,329,821 244,279,389 

หมายเหต:ุ กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 22 มนีาคม 2559 และเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัเมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 
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ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ปรากฏตามรายงานประจ าปีส าหรับรอบปี
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จดัท าขึน้อยา่งถกูต้อง และเป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2561 พิจารณาและรับทราบ 
การลงมติ :   วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบปี
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ได้
ผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยนางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3920 ผู้สอบบญัชีซึ่งสงักดั บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทั่วไป จึงได้อนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนดังกล่าวเมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2560  
และเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาและรับทราบ โดยรายละเอียด 
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนปรากฏตามรายงานประจ าปีส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2560  
(เอกสารแนบ 2) ทัง้นี ้ข้อมลูทางการเงินสามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการ  
(หนว่ย: บาท) 

1 ตลุาคม 2559 – 
30 กนัยายน 2560 

22 มีนาคม 2559 – 
30 กนัยายน 2559 

งบแสดงฐานะการเงนิ   
สนิทรัพย์รวม 10,561,514,051 10,537,578,599 
หนีส้นิรวม 345,830,601 313,555,410 
เงินกู้ยืมระยะยาว 2,000,000,000 2,000,000,000 
สนิทรัพย์สทุธิ 8,215,683,450 8,224,023,189 
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 10.0830 10.0933 
งบก าไรขาดทุน   
รวมรายได้ 1,092,820,932 539,543,536 
รวมคา่ใช้จา่ย 393,872,714 203,358,315 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ 698,948,218 336,185,221 
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ (51,618,397) (91,905,832) 
การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 647,329,821 244,279,389 
ก าไรตอ่หนว่ยทรัสต์  0.7945 0.2998 
งบกระแสเงนิสด   
กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 743,120,859 (9,682,652,978) 
กระแสเงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (722,042,734) 9,796,228,007 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 21,078,125 113,575,029 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 113,575,029 - 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 134,653,154 113,575,029 
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ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
ของกองทรัสต์ได้จัดท าขึน้อย่างถกูต้องและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2561 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ : วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับรอบปี
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากกองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี  โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกิน 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัชี ซึง่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี  ้ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่  
30 กนัยายน 2560 กองทรัสต์มีก าไรสทุธิเท่ากบั 647.33 ล้านบาท ผู้จดัการกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จากผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2560 ในอตัรา 0.7414 
บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายทัง้สิน้ 604.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.69 ของก าไรสุทธิ 
ที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

วนัท่ีกรรมการมีมต ิ วนัจ่ายเงินประโยชน์ 
ตอบแทน 

เงินประโยชน์ 
ตอบแทน  

(บาทตอ่หนว่ย) 

จ านวนประโยชน์
ตอบแทน  
(ล้านบาท) 

รอบผลประกอบการ 

10 กมุภาพนัธ์ 2560 9 มีนาคม 2560 0.1887 153.75 1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2559 

15 พฤษภาคม 2560 14 มิถนุายน 2560 0.1997 162.72 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 

10 สงิหาคม 2560 8 กนัยายน 2560 0.1980 161.33 1 เมษายน – 30 มิถนุายน 2560 

27 พฤศจิกายน 2560 25 ธนัวาคม 2560 0.1550 126.29 1 ตลุาคม 2559 – 30 กนัยายน 2560 

 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ :  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2560 เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2561 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณา และเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2560/2561 โดยมีคา่ตอบแทน 1,380,000 บาท มีรายช่ือดงันี ้
 

1) นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3920  
และ/หรือ 

2) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7494 
และ/หรือ 

3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8420 
 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ได้  
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของกองทรัสต์แทน ทัง้นี  ้รายละเอียดประวัติ ประสบการณ์ และการท างานของผู้ สอบบัญชีปรากฏตาม  
เอกสารแนบ 3 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ :  ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เหมาะสม มีความรู้และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบักองทรัสต์ โดย
มีความอิสระต่อการท าหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด  
ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีของกองทรัสต์ในรอบปี 2559/2560 เป็นผู้ สอบบัญชีของกองทรัสต์ในรอบปี 2560/2561 ต่อไป โดย 
มีคา่ตอบแทนเทา่กบั 1,380,000 บาท และเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2561 พิจารณาและรับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดย 

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช าระคืนเงนิกู้ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  : ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์  
เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 82/2558 เร่ืองการ 
ขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหมข่องกองทรัสต์ เพื่อน าไปช าระคืนเงินกู้ทัง้หมดหรือบางสว่น ภายใน
วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันกองทรัสต์ได้ท าสัญญากู้ ยืมเงินกับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
และธนาคารออมสนิ (“ผู้ ให้กู้”) โดยมีวงเงินกู้ ระยะยาวรวมทัง้สิน้ 2,000 ล้านบาท และมีระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ ไมเ่กิน 5 ปี 
(ระยะเวลาคงเหลอืประมาณ 3 ปี) ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงัตอ่ไปนี ้
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วตัถปุระสงค์ เพื่อช าระคืนเงินกู้ทัง้หมดหรือบางสว่น 
การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจ ากัด และ/

หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ ลงทุนอื่นใดที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้ประกาศก าหนด ไม่ว่าทัง้จ านวนหรือแต่บางส่วน 
โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ 

ประเภท หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสทิธิ มีหรือไมม่ีหลกัประกนั ชนิดทยอย
คืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ใน
แตล่ะคราว 

วงเงิน ไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท 
ทัง้นี ้กองทรัสต์สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดงักล่าว โดยจ านวน
เงินต้นคงค้างทัง้หมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี
จ านวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

สกลุเงิน บาท 
อตัราดอกเบีย้ ตามที่จะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

หุ้นกู้  และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ทัง้นี  ้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้
บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อาย ุ ไมเ่กิน 10 ปี 
การไถ่ถอนก่อนก าหนด
  

ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนก าหนด และกองทรัสต์มีหรือไม่มี
สทิธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด หรือกองทรัสต์อาจก าหนดให้มีหรือไมม่ีการไถ่ถอน
ก่อนก าหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทัง้นี  ้ให้
เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 
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โดยให้ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้มีอ านาจในการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) การพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการออก 

และเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ เช่น ชนิด ประเภท อตัราดอกเบีย้ อาย ุการไถ่ถอน การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ราคา
เสนอขาย รายละเอียด เก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ 
โดยเมื่อหุ้นกู้จ านวนใดจ านวนหนึง่ครบก าหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึง่รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียง ราคา 
วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจดัสรร  

(2) การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือ บคุคลอื่นใดในกรณีที่
จะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 

(3) การติดตอ่ เจรจา เข้าท า และลงนามในสญัญา Underwriting Agreement และ/หรือ สญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ 
เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  ตลอดจนมีอ านาจท าการเจรจาต่อรองและตกลงอัตรา
คา่ตอบแทนและคา่ใช้จ่ายของสญัญาตา่ง ๆ ข้างต้น  

(4)    การจัดท าและยื่นค าขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่
เก่ียวข้อง รวมถึงการรับรองการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และการด าเนินการ 
ใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ ๆ ให้ส าเร็จลลุว่งและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด
ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ผู้จดัการกองทรัสต์จะท าการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสือชีช้วนส าหรับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ไป 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ :  ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีวตัถปุระสงค์
หลกัเพื่อช าระคืนเงินกู้ตามที่เสนอ โดยมีความเห็นวา่การด าเนินการดงักลา่วได้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของกองทรัสต์ที่มุ่งมัน่
ให้กองทรัสต์มีการเติบโตอยา่งยัง่ยืน พร้อมทัง้สร้างผลประโยชน์ตอบแทนที่มัน่คงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ความเห็นทรัสตี :  ทรัสตีได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อช าระคืนเงินกู้  
ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์เสนอในวาระนี ้มิได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือกฎหมาย หรือประกาศ  
ใด ๆ ที่เก่ียวข้อง 

การลงมติ :  วาระนีจ้ะต้องได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผู้จัดการกองทรัสต์ขอแจ้งว่า ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2561 และมีสทิธิรับประโยชน์ตอบแทนในวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560  

ในการนี  ้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว  
และกรุณาศึกษาเอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 
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และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 5 หากท่าน 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 7   

ทัง้นี ้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สะดวกและรวดเร็ว ผู้จดัการกองทรัสต์ใคร่ขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หรือผู้ รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ  7 (พร้อมติดอากรแสตมป์  20 บาท ) มายัง 
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวนัที่ 12 มกราคม 2561 หรือน ามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเร่ิม
ประชุม และโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามเอกสารแนบ 9 พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมตาม
รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 5  และหนงัสือมอบฉันทะในกรณีที่มีการมอบฉนัทะตามเอกสารแนบ 7 มาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย และหากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ 
ผู้จดัการกองทรัสต์ สามารถแต่งตัง้นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โดยรายละเอียดประวตัิของ
กรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วมประชมุตามวนัเวลาและสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายฉตัรพ ี ตนัตเิฉลมิ) 
ประธานกรรมการ 


