หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)

ที่ UVRM2563-001
วันที่ 6 มกราคม 2563
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT)

เอกสารแนบ

1.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562

2.

รายงานประจาปี สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (แบบ CD-ROM)

3.

ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทางานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจารอบปี บญ
ั ชี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

4.

สัญญาก่อตั ้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ ลงวันที่ 22
มีนาคม 2559 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ

5.

เอกสารและหลั ก ฐานที่ ผ้ ู เข้ าร่ ว มประชุ ม ต้ องแสดงก่ อ นเข้ าร่ ว มประชุ ม วิ ธี ก ารมอบฉั น ทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

6.

ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563

7.

หนังสือมอบฉันทะ

8.

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

9.

แบบฟอร์ มลงทะเบียน (ต้ องนามาในวันประชุม)

ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ (“ผู้จัดการกองทรั สต์ ”)
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT) (“กองทรัสต์ ”) ได้ มีมติเรี ยกประชุมสามัญผู้
ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์
ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ทัง้ นี ้ ตามที่กองทรัสต์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ใช้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ป ร ะ จ า ปี 2563 ล่ ว ง ห น้ า ใ น ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 4 ตุ ล า ค ม 2562 ถึ ง 5 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2562 นั ้น [ป ร า ก ฏ ว่ า ไ ม่ มี
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ร ายใดเสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุเ ป็ น วาระการประชุม ] ดัง นัน้ ผู้จัด การกองทรั สต์ จึ ง ก าหนดวาระการประชุม
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 ตั ้งแต่วนั ที่ 30 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2562

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : กองทรัสต์ได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 23
มกราคม 2562 และได้ เปิ ดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด
พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ และได้ แนบสาเนารายงานการประชุม ดังกล่าว มาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครัง้ นี ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็ น ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ : รายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ป ระจ าปี 2562 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
23 มกราคม 2562 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563
พิจารณารับทราบ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
ผู้ท่มี ีส่วนได้ เสียพิเศษสาหรับวาระ: ไม่มีผ้ ทู ี่มีส่วนได้ เสียพิเศษ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ กองทรัสต์จะต้ องรายงานผลการดาเนินงานประจาปี สิ ้นสุด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งแสดงผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี ที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจาปี สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (แบบ CD-ROM) (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวข้ องกับผล
ประกอบการโดยรวมสรุปได้ ดงั นี ้
ผลการดาเนินงานรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 เปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย: บาท)
1. รายได้ จากการลงทุนรวม

1 ตุลาคม 2561 ถึง
30 กันยายน 2562
1,212,748,508

1 ตุลาคม 2560 ถึง
30 กันยายน 2561
1,144,292,189

1,208,147,620

1,137,633,138

1.1

รายได้ คา่ เช่าและบริการ

1.2

รายได้ ดอกเบี ้ย

1,185,549

1,325,626

1.3

รายได้ อื่น

3,415,339

5,333,425

2. รวมค่าใช้ จา่ ย

454,737,557

404,463,554

3. รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

758,010,951

739,828,635

4. รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

130,290,054

319,398,917

5. การเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน

888,301,005

1,059,227,552

ความเห็นผู้จัดการกองทรั สต์ : รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ปรากฏตามรายงานประจาปี สาหรับรอบปี สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 จัดทาขึ ้นอย่างถูกต้ อง และเป็ นไปตามข้ อกาหนดในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 (“สัญญาก่ อตัง้ ทรั สต์ ”) จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 พิจารณารับทราบ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
ผู้ท่มี ีส่วนได้ เสียพิเศษสาหรับวาระ: ไม่มีผ้ ทู ี่มีส่วนได้ เสียพิเศษ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : งบการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ จดั ทาตามมาตรฐานการบัญชีที่สภา
วิ ช า ชี พบั ญ ชี ก า หนดส า หรั บกา รท าธุ รกรรม ในแ ต่ ละ ลั ก ษ ณะ แ ละ ได้ ผ่ า นก า รต รว จ สอ บแ ละรั บรอ งโดย
นางวิ ไล บูร ณกิ ต ติ โสภณ ผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตเลขที่ 3920 สัง กัด บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภูมิ ไชย สอบบัญ ชี จ ากัด แล้ ว โดย
รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจาปี สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (เอกสารแนบ 2)
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลทางการเงินที่แสดงในงบการเงินดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
รายการ
(หน่ วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์อื่น
หนี ้สินรวม
หนี ้สินอื่น
เงินประกันค่าเช่าและค่าบริการ
หุ้นกู้
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย
งบกาไรขาดทุน
รวมรายได้
รวมค่าใช้ จา่ ย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

1 ตุลาคม 2561 ถึง
30 กันยายน 2562

1 ตุลาคม 2560 ถึง
30 กันยายน 2561

11,259,258,923
10,181,000,000
943,014,666
135,244,257
2,410,400,796
110,076,121
302,769,689
1,997,554,986
8,848,858,127
10.8601

11,041,176,989
10,066,500,000
773,706,618
200,970,371
2,393,010,147
103,248,504
292,212,684
1,997,548,959
8,648,166,842
10.6138

1,212,748,508
454,737,557
758,010,951
130,290,054

1,144,292,189
404,463,554
739,828,635
319,398,917

รายการ
(หน่ วย: บาท)
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
กาไรต่อหน่วยทรัสต์
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

1 ตุลาคม 2561 ถึง
30 กันยายน 2562
888,301,005
1.0902

1 ตุลาคม 2560 ถึง
30 กันยายน 2561
1,059,227,552
1.3000

722,100,558
(760,221,990)
(38,121,432)
91,002,460
52,881,028

623,513,754
(667,164,448)
(43,650,694)
134,653,154
91,002,460

ความเห็นผู้จัดการกองทรั สต์ : งบการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของกองทรัสต์ได้ จดั ทาขึ ้นอย่าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่ รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จึงได้ อนุมตั ิงบการเงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และเห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 พิจารณารับทราบ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
ผู้ท่มี ีส่วนได้ เสียพิเศษสาหรับวาระ : ไม่มีผ้ ทู ี่มีส่วนได้ เสียพิเศษ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยทรัสต์ สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่
30 กันยายน 2562

วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล : เนื่ อ งจากกองทรั สต์ มี น โยบายการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ไม่ น้ อ ยกว่า
ร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บญ
ั ชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่ เกิน 4 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี ซึ่งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
กองทรัสต์มีกาไรสุทธิ ที่ปรับปรุงแล้ ว เท่ากับ 774.44 ล้ านบาท ผู้จดั การกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ จ ากผลการด าเนิ น งานระหว่ า งวัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2561 ถึ ง วัน ที่ 30 กั น ยายน 2562 ในอัต รา 0.8568 บาทต่ อ
หน่วยทรัสต์ รวมเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายทังสิ
้ ้น 698.12 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 90.15 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว
ของรอบปี บญ
ั ชี โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดงั นี ้

วันที่กรรมการมีมติ

วันจ่ ายเงิน เงินประโยชน์ ตอบ เงินประโยชน์ ตอบ
ประโยชน์ ตอบแทน แทน (ต่ อหน่ วย) แทน (ล้ านบาท)

รอบผลประกอบการ

7 กุมภาพันธ์ 2562

6 มีนาคม 2562

0.2093

170.54

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561

9 พฤษภาคม 2562

7 มิถนุ ายน 2562

0.2182

177.79

1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562

6 สิงหาคม 2562

5 กันยายน 2562

0.2100

171.11

1 เมษายน – 30 มิถนุ ายน 2562

27 พฤศจิกายน 2562 25 ธันวาคม 2562

0.2193

178.69

1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562

ความเห็นผู้จัดการกองทรั สต์ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนที่ ก าหนดไว้ ในสั ญ ญาก่ อ ตั ง้ ทรั ส ต์ จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 พิจารณารับทราบ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
ผู้ท่มี ีส่วนได้ เสียพิเศษสาหรับวาระ : ไม่มีผ้ ทู ี่มีส่วนได้ เสียพิเศษ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
วาระที่ 5

พิจารณารับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด 30 กันยายน 2562 เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สาหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด 30 กันยายน 2563 โดยมีค่าตอบแทน 1,440,000 บาท มีรายชื่อดังนี ้
1)

คุณวิไล บูรณกิตติโสภณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 ซึง่ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของกองทรัสต์ในรอบปี บญ
ั ชี 2559 2560 2561
และ 2562 และ/หรื อ

2)

คุณนิตยา เชษฐโชติรส

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 และ/หรื อ

3)

คุณศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8802

โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์
ได้ และในกรณี ที่ ผ้ ู สอบบั ญ ชี ค นใดคนหนึ่ ง ดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ให้ บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย
สอบบัญชี จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ทาหน้ าที่ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทน ทังนี
้ ้ รายละเอียดประวัติ ประสบการณ์ และการทางานของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3
ความเห็นผู้จัดการกองทรั สต์ : ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเหมาะสม มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้
เสียกับกองทรัสต์ โดยมีความอิสระต่อการทาหน้ าที่ จึงเห็นสมควรแต่งตั ้งผู้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด 30 กันยายน 2562 เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สาหรับรอบ
ปี บัญชี สิน้ สุด 30 กันยายน 2563 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 1,440,000 บาท และเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประจาปี 2563 พิจารณารับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี ้ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ
ผู้ท่มี ีส่วนได้ เสียพิเศษสาหรับวาระ : ไม่มีผ้ ทู ี่มีส่วนได้ เสียพิเศษ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ผู้จดั การกองทรัสต์ขอแจ้ งว่า ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ มีมติกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 และมีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ทีผ่ ่านมา
ในการนี ้ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ข องกองทรั สต์ เ ข้ า ร่ ว มประชุม ตามวัน เวลาและสถานที่ ดัง กล่ า ว
และกรุณาศึกษาเอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
การออกเสี ย งลงคะแนนในการประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ตามรายละเอี ย ดที่ ป รากฏใน เอกสารแนบ 5 หากท่ า น
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ไม่สามารถเข้ าร่ ว มประชุม ได้ ด้วยตนเอง และประสงค์ จะแต่งตัง้ บุคคลอื่ น เข้ า ร่ ว มประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 7 และหากท่านผู้
ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของผู้จดั การกองทรัสต์ ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถแต่งตั ้งกรรมการ
อิสระ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระท่านดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 6
ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ ก ารลงทะเบี ย นเข้ า ประชุม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ส ะดวกและรวดเร็ ว ผู้ จัด การกองทรั สต์ ใ คร่ ข อให้ ผ้ ูถื อ
หน่ ว ยทรั สต์ ห รื อ ผู้รั บ มอบฉัน ทะโปรดส่ ง หนัง สื อ มอบฉัน ทะ ตามเอกสารแนบ 7 (พร้ อมติ ด อากรแสตมป์ 20 บาท) มายัง
“ผู้จัดการกองทรั สต์ ของทรั สต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT)” บริ ษัท
ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด เลขที่ 57 อาคารปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 หรื อนามาแสดงแก่เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่ มประชุม และโปรดนา
แบบฟอร์ มลงทะเบียน ตามเอกสารแนบ 9 พร้ อมด้ วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้ าร่วมประชุมตามรายละเอียดปรากฏในเอกสาร
แนบ 5 มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้ าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรพี ตันติเฉลิม)
ประธานกรรมการ

