ที่ UVRM2561-001

วันที่ 3 มกราคม 2561

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT)

เอกสารแนบ

1.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2560

2.

รายงานประจาปี สาหรับรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (แบบ CD-ROM)

3.

ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทางานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี
2560/2561

4.

สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ

5.

เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

6.

ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561

7.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.

8.

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

9.

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 2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ คลับ
ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ใช้ สิทธิ ในการเสนอวาระการประชุม สามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ป ระ จ า ปี 2561 ล่ ว งห น้ าใน ระ ห ว่ า งวั น ที่ 6 ตุ ล าค ม 2560 ถึ ง 10 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2560 นั ้น ป รา ก 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 25 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

1

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2560

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : กองทรัสต์ได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2560 และได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่
กฎหมายกาหนดพร้ อมทังเผยแพร่
้
ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ และได้ แนบสาเนารายงานการประชุมฯ มาพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง้ นี ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 1
ความเห็ น ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ : รายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ป ระจ าปี 2560 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่
25 มกราคม 2560 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี
2561 พิจารณาและรับทราบ
การลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาและรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ กองทรัสต์จะต้ องรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งแสดงผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี ที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจาปี สาหรับรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (เอกสารแนบ 2) ซึง่ มีสาระสาคัญเกี่ยวข้ องกับผลประกอบการ
โดยรวมสรุปได้ ดงั นี ้
ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
ผลการดาเนินงาน
(หน่วย: บาท)

1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560

1. รายได้ จากการลงทุนรวม

22 มีนาคม 2559 –
30 กันยายน 2559

1,092,820,932

539,543,536

1,081,558,692

533,644,447

1.1

รายได้ คา่ เช่าและบริ การ

1.2

รายได้ ดอกเบี ้ย

1,379,590

3,991,248

1.3

รายได้ อื่น

9,882,650

1,907,841

2. รวมค่าใช้ จา่ ย

393,872,714

203,358,315

3. รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

698,948,218

336,185,221

4. รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

(51,618,397)

(91,905,832)

5. การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน

647,329,821

244,279,389

หมายเหตุ:

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

2

ความเห็นผู้จัดการกองทรั สต์ : รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ปรากฏตามรายงานประจาปี สาหรับรอบปี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จัดทาขึ ้นอย่างถูกต้ อง และเป็ นไปตามข้ อกาหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561 พิจารณาและรับทราบ
การลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบ
ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาและรั บทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุ นสาหรั บรอบปี
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
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 27 พฤศจิ กายน 2560
และเห็ น สมควรแจ้ งต่อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อหน่วยทรั สต์ ป ระจ าปี 2561 เพื่ อ พิ จ ารณาและรั บ ทราบ โดยรายละเอีย ด
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนปรากฏตามรายงานประจาปี สาหรับรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
(เอกสารแนบ 2) ทังนี
้ ้ ข้ อมูลทางการเงินสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
รายการ
1 ตุลาคม 2559 – 22 มีนาคม 2559 –
(หน่วย: บาท)
30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
10,561,514,051
10,537,578,599
หนี ้สินรวม
345,830,601
313,555,410
เงินกู้ยืมระยะยาว
2,000,000,000
2,000,000,000
สินทรัพย์สทุ ธิ
8,215,683,450
8,224,023,189
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย
10.0830
10.0933
งบกาไรขาดทุน
รวมรายได้
1,092,820,932
539,543,536
รวมค่าใช้ จา่ ย
393,872,714
203,358,315
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
698,948,218
336,185,221
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
(51,618,397)
(91,905,832)
การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน
647,329,821
244,279,389
กาไรต่อหน่วยทรัสต์
0.7945
0.2998
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
743,120,859
(9,682,652,978)
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(722,042,734)
9,796,228,007
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
21,078,125
113,575,029
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
113,575,029
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
134,653,154
113,575,029

3

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ของกองทรัสต์ได้ จัดทาขึ ้นอย่างถูกต้ องและผ่านการตรวจสอบและรับ รองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561 พิจารณาและรับทราบ
การลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาและรั บทราบการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ สาหรั บรอบปี
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560

วัตถุประสงค์ และเหตุ ผล : เนื่องจากกองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บญ
ั ชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี ซึง่ เป็ นไป
ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ ทัง้ นี ้ ผลการด าเนิ น งานระหว่ า งวัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2559 ถึ ง วัน ที่
30 กันยายน 2560 กองทรัสต์มีกาไรสุทธิเท่ากับ 647.33 ล้ านบาท ผู้จดั การกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ จากผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตรา 0.7414
บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมเป็ นเงินประโยชน์ ตอบแทนที่จ่ายทัง้ สิ ้น 604.09 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 92.69 ของกาไรสุทธิ
ที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บญ
ั ชี โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดงั นี ้
วันที่กรรมการมีมติ

วันจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทน

เงินประโยชน์
ตอบแทน
(บาทต่อหน่วย)

จานวนประโยชน์
ตอบแทน
(ล้ านบาท)

รอบผลประกอบการ

10 กุมภาพันธ์ 2560

9 มีนาคม 2560

0.1887

153.75

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559

15 พฤษภาคม 2560

14 มิถนุ ายน 2560

0.1997

162.72

1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560

10 สิงหาคม 2560

8 กันยายน 2560

0.1980

161.33

1 เมษายน – 30 มิถนุ ายน 2560

27 พฤศจิกายน 2560 25 ธันวาคม 2560

0.1550

126.29

1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

ความเห็นผู้จัดการกองทรั สต์ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนที่ ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญาก่ อ ตั ง้ ทรั ส ต์ จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561 พิจารณาและรับทราบ
การลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาและรับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ พิจารณา และเสนอให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2560/2561 โดยมีคา่ ตอบแทน 1,380,000 บาท มีรายชื่อดังนี ้
1)

นางวิไล บูรณกิตติโสภณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920
และ/หรื อ

2)

นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494
และ/หรื อ

3)

นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริ ฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420

โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ได้
และในกรณี ที่ผ้ สู อบบัญ ชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 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 3
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 จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญ ชี ของกองทรั สต์ ในรอบปี 2559/2560 เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของกองทรั สต์ ในรอบปี 2560/2561 ต่อไป โดย
มีคา่ ตอบแทนเท่ากับ 1,380,000 บาท และเสนอให้ ทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561 พิจารณาและรับทราบ
การลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ทราบ
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติ การออกและเสนอขายหุ้ น กู้ในวงเงินไม่ เกิน 2,000 ล้ านบาท โดย
มีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อชาระคืนเงินกู้

วั ต ถุ ป ระสงค์ และเหตุ ผ ล : ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ได้ พิ จ ารณาและเห็ น สมควรให้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 82/2558 เรื่ องการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ เพื่อนาไปชาระคืนเงินกู้ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วน ภายใน
วงเงิ น ไม่เกิ น 2,000 ล้ านบาท ซึ่งปั จจุบันกองทรั สต์ ได้ ทาสัญ ญากู้ยื ม เงิ น กับ ธนาคาร กรุ งศรี อ ยุธยา จากัด (มหาชน)
และธนาคารออมสิน (“ผู้ให้ ก้ ”ู ) โดยมีวงเงินกู้ระยะยาวรวมทังสิ
้ ้น 2,000 ล้ านบาท และมีระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี
(ระยะเวลาคงเหลือประมาณ 3 ปี ) ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั ต่อไปนี ้
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วัตถุประสงค์
การเสนอขาย

เพื่อชาระคืนเงินกู้ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วน
เสนอขายภายในประเทศให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายในกรณี จากัด และ/
หรื อ เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ ลงทุ น ที่ มี ลัก ษณะเฉพาะ และ/หรื อ ผู้ ลงทุ น อื่ น ใดที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะได้ ประกาศกาหนด ไม่ว่าทังจ
้ านวนหรื อแต่บางส่วน
โดยเสนอขายคราวเดียวหรื อหลายคราวก็ได้
ประเภท
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหรื อไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอย
คืนเงินต้ นหรื อคืน เงินต้ นครัง้ เดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ ใน
แต่ละคราว
วงเงิน
ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรื อ ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจานวน
เงินต้ นคงค้ างทังหมดของหุ
้
้ นกู้ที่บริ ษัทออกจาหน่ายแล้ วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้ องมี
จานวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
สกุลเงิน
บาท
อัตราดอกเบี ้ย
ตามที่จะกาหนดในแต่ละคราว โดยขึ ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ นี ้ ให้ อยู่ภ ายใต้ บัง คับ ของประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(“สานั กงาน ก.ล.ต.”) และ/หรื อประกาศหรื อกฎระเบียบอื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องที่มีผลใช้
บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุ
ไม่เกิน 10 ปี
การไถ่ถอนก่ อนกาหนด ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรื อไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด และกองทรัสต์ มีหรื อไม่มี
สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด หรื อกองทรัสต์อาจกาหนดให้ มีหรื อไม่มีการไถ่ถอน
ก่ อ นก าหนดในกรณี พิ เศษ (special event redemption) ใดๆ หรื อ ไม่ ก็ ได้ ทัง้ นี ้ ให้
เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
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โดยให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้มีอานาจในการดังต่อไปนี ้
(1) การพิ จารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อ ก าหนด เงื่ อ นไข และรายละเอี ยดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ การออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ เช่น ชนิด ประเภท อัตราดอกเบี ้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ราคา
เสนอขาย รายละเอียด เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรู ปแบบต่างๆ กัน หรื อเป็ นคราวๆ
โดยเมื่อหุ้นกู้จานวนใดจานวนหนึง่ ครบกาหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ราคา
วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร
(2) การแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อ บุคคลอื่นใดในกรณีที่
จะต้ องมีการแต่งตังตามกฎเกณฑ์
้
ที่เกี่ยวข้ องหรื อในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
(3) การติดต่อ เจรจา เข้ าทา และลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรื อ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนมีอานาจทาการเจรจาต่อรองและตกลงอัตรา
ค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายของสัญญาต่าง ๆ ข้ างต้ น
(4) การจัด ทาและยื่ นค าขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อ สานัก งาน ก.ล.ต. หน่วยงานที่เกี่ ย วข้ อง และ/หรื อ บุคคลอื่น ใดที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงการรับรองการดาเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการดาเนินการ
ใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้ ๆ ให้ สาเร็ จลุลว่ งและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากที่กองทรัสต์ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.
ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะทาการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่างหนังสือชี ้ชวนสาหรับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ ไป
ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : ผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อชาระคืนเงินกู้ตามที่เสนอ โดยมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวได้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของกองทรัสต์ที่ม่งุ มัน่
ให้ กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน พร้ อมทังสร้
้ างผลประโยชน์ตอบแทนที่มนั่ คงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ความเห็นทรั สตี : ทรัสตีได้ ตรวจสอบแล้ วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อชาระคืนเงินกู้
ตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เสนอในวาระนี ้ มิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ หรื อกฎหมาย หรื อประกาศ
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การลงมติ : วาระนี ้จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ผู้จัดการกองทรัสต์ ขอแจ้ งว่า ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ มีมติกาหนดรายชื่ อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่มีสิท ธิ เข้ าร่ วมประชุม สามัญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2561 และมีสทิ ธิรับประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
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
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และการออกเสีย งลงคะแนนในการประชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ตามรายละเอี ย ดที่ ป รากฏใน เอกสารแนบ 5 หากท่า น
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 7
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สะดวกและรวดเร็ ว ผู้จดั การกองทรัสต์ ใคร่ ขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
หรื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะโปรดส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ ตามเอกสารแนบ 7 (พร้ อมติ ด อากรแสตมป์ 20 บาท) มายั ง
บริ ษั ท ยูนิ เวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ น ท์ จากัด เลขที่ 57 อาคารปาร์ คเวนเชอร์ อี โคเพล็กซ์ ชัน้ 22 ถนนวิท ยุ แขวงลุมพิ นี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 หรื อนามาแสดงแก่เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่ ม
ประชุม และโปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียน ตามเอกสารแนบ 9 พร้ อมด้ วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้ าร่ วมประชุม ตาม
รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 5 และหนังสือมอบฉันทะในกรณีที่มีการมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7 มาแสดงต่อ
เจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ลงทะเบี ย นในวัน ประชุม ด้ ว ย และหากผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ป ระสงค์ จ ะมอบฉัน ทะให้ ก รรมการอิ สระของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ สามารถแต่งตังนายฉั
้
ตรพี ตัน ติเฉลิม กรรมการอิสระ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดประวัติของ
กรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 6
จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้ าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรพี ตันติเฉลิม)
ประธานกรรมการ
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