
 

              

ที่ UVRM2564-001  

 วนัท่ี 5 มกราคม 2564 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) 

เรียน  ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) 

เอกสารแนบ 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2563 

 2. รายงานประจ าปีส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (แบบ QR-CODE) 

 3.  ข้อมลูเก่ียวกับประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ประจ ารอบปีบญัชี 
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 4.  สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ลงวนัที่ 22 
มีนาคม 2559 ส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ 

 5. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

 6.  ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้แทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 

 7.  หนงัสือมอบฉนัทะ    

 8. แนวทางการปฏิบตัิและมาตรการป้องกนัควบคมุการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
ส าหรับผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2564 

 9.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 

 10.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ามาในวนัประชมุ) 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) 
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) (“กองทรัสต์”) ได้มีมติเรียกประชมุสามญัผู้
ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์คลับ ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ 
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 ทัง้นี ้ตามที่กองทรัสต์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ประจ าปี 2564 ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึง 2 พฤศจิกายน 2563 นัน้ [ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
ร าย ใด เสนอ เ ร่ื อ ง เพื่ อบ ร รจุ เ ป็ น วาระกา รประชุม ] ดั ง นั น้  ผู้ จั ด ก า รกองท รัสต์ จึ ง ก าหนดวาระการประชุม 
ซึ่ งผู้ จัดการกองทรัสต์ ไ ด้ เผยแพร่ ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์   



 

              

http://investor.gvreit.com/invitation.html ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ ตัง้แต่วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : กองทรัสต์ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 
มกราคม 2563 และได้เปิดเผยรายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด
พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ และได้แนบส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว มาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมใน
ครัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบรายงานการประชมุดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์  :  รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   
21 มกราคม 2563 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 
พิจารณารับทราบ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :  วาระนีไ้ม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษส าหรับวาระ: ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพเิศษ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ กองทรัสต์จะต้องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี สิน้สดุ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจ าปีส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2563 (แบบ QR CODE) (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมีสาระส าคญัเก่ียวข้องกบัผล
ประกอบการโดยรวมสรุปได้ดงันี ้

ผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาระหว่าง
วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2562 

ผลการด าเนินงาน  
(หน่วย: บาท) 

1 ตุลาคม 2562 ถึง  
30 กนัยายน 2563 

1 ตุลาคม 2561 ถึง  
30 กนัยายน 2562 

1.  รายได้จากการลงทนุรวม  1,183,302,869 1,212,748,508 

      1.1  รายได้คา่เชา่และบริการ  1,178,776,374 1,208,147,620 

      1.2  รายได้ดอกเบีย้  330,932 1,185,549 

      1.3  รายได้อื่น  4,195,563 3,415,339 

2.  รวมคา่ใช้จา่ย  461,935,577 454,737,557 

3.  รายได้จากการลงทนุสทุธิ  721,367,292 758,010,951 

4.  รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ  25,814,832 130,290,054 



 

              

ผลการด าเนินงาน  
(หน่วย: บาท) 

1 ตุลาคม 2562 ถึง  
30 กนัยายน 2563 

1 ตุลาคม 2561 ถึง  
30 กนัยายน 2562 

5.  การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน  747,182,124 888,301,005 
 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ปรากฏตามรายงานประจ าปีส าหรับรอบปีสิน้สุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จดัท าขึน้อย่างถกูต้อง และเป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 (“สัญญาก่อตัง้ทรัสต์”)  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 พิจารณารับทราบ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :   วาระนีไ้ม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษส าหรับวาระ: ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพเิศษ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ได้จดัท าตามมาตรฐานการบญัชีที่สภา
วิชาชีพบญัชีก าหนดส าหรับการท าธุรกรรมในแต่ละลกัษณะ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางวิไล บูรณกิตติโสภณ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3920 สงักดับริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั แล้ว โดยรายละเอียดงบการเงินปรากฏตาม
รายงานประจ าปีส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (เอกสารแนบ 2)  
 

ทัง้นี ้ข้อมลูทางการเงินที่แสดงในงบการเงินดงักล่าว สามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการ  
(หน่วย: บาท) 

1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กนัยายน 2563 

1 ตุลาคม 2561 ถึง 
30 กนัยายน 2562 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์รวม 11,348,112,373 11,259,258,923 
       เงินลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุิธรรม 10,197,800,000 10,181,000,000 
       เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม 1,060,050,695 943,014,666 
       สินทรัพย์อื่น 90,261,678 135,244,257 
หนีสิ้นรวม 2,418,578,523 2,410,400,796 
       หนีสิ้นอื่น 132,048,597 110,076,121 
       เงินประกนัค่าเชา่และคา่บริการ 288,688,813 302,769,689 
       หุ้นกู้  1,997,841,113 1,997,554,986 
สินทรัพย์สทุธิ 8,929,533,850 8,848,858,127 
สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย 10.9591 10.8601 
งบก าไรขาดทนุ 



 

              

รายการ  
(หน่วย: บาท) 

1 ตุลาคม 2562 ถึง 
30 กนัยายน 2563 

1 ตุลาคม 2561 ถึง 
30 กนัยายน 2562 

รวมรายได้ 1,183,302,869 1,212,748,508 
รวมคา่ใช้จา่ย 461,935,577 454,737,557 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ 721,367,292 758,010,951 
รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 25,814,832 130,290,054 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 747,182,124 888,301,005 
ก าไรต่อหน่วยทรัสต์  0.9170 1.0902 
งบกระแสเงนิสด 
กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 723,585,186 722,100,558 
กระแสเงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (739,302,252) (760,221,990) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (15,717,066) (38,121,432) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 52,881,028 91,002,460 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 37,163,962 52,881,028 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 ของกองทรัสต์ได้จดัท าขึน้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่ รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จึงได้อนุมตัิงบการเงินดงักล่าวเมื่อวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 พิจารณารับทราบ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนีไ้ม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษส าหรับวาระ :  ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

 

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สุดวนัที่ 
30 กนัยายน 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  : เนื่องจากกองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกิน 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัชี ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2563 
กองทรัสต์มีก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว เท่ากบั 719.70 ล้านบาท ผู้จดัการกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จากผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตรา 0.7987 บาทต่อ
หน่วยทรัสต์ รวมเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายทัง้สิน้ 650.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.42 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว
ของรอบปีบญัชี โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้



 

              

วันที่กรรมการมีมต ิ
วันจ่ายเงนิ

ประโยชน์ตอบแทน 
เงนิประโยชน์ตอบ
แทน (ต่อหน่วย) 

เงนิประโยชน์ตอบ
แทน (ล้านบาท) 

รอบผลประกอบการ 

14 กมุภาพนัธ์ 2563 13 มีนาคม 2563 0.2165 176.40 1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2562 

8 พฤษภาคม 2563 5 มิถนุายน 2563 0.2057 167.60 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 

10 สิงหาคม 2563 8 กนัยายน 2563 0.1765 143.81 1 เมษายน – 30 มิถนุายน 2563 

20 พฤศจิกายน 2563 18 ธันวาคม 2563 0.2000 162.96 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2563 
 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ :  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2563 เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั ง้ทรัสต์  จึ ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ  
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 พิจารณารับทราบ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :  วาระนีไ้ม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษส าหรับวาระ :  ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

 

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 30 กนัยายน 2563 เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ส าหรับ
รอบปีบญัชีสิน้สดุ 30 กนัยายน 2564 โดยมีค่าตอบแทน 1,440,000 บาท มีรายชื่อดงันี ้
 

1) คณุวิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8420 และ/หรือ 

2) คณุนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4439 และ/หรือ 

3) คณุวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3920 ซึง่เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของกองทรัสตใ์นรอบปีบญัชี 2559  2560 2561 
2562 และ 2563  

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหน่ึงข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์
ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบญัชี จ ากัด จดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทรัสต์แทน ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 

 



 

              

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ :  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ได้ปฏิบตัิ
หน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบักองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่ก่ียวข้องในลกัษณะที่จะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็น
ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 30 กันยายน 2563 เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
30 กันยายน 2564 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 1,440,000 บาท และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 
พิจารณารับทราบ 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 

(บาท) รอบปีบัญชีสิน้สุด 30 กันยายน 2564 รอบปีบัญชีสิน้สุด 30 กันยายน 2563 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี 1,440,000 1,440,000 
 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :  วาระนีไ้ม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษส าหรับวาระ :  ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ 

 

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ผู้จดัการกองทรัสต์ขอแจ้งว่า ผู้จดัการกองทรัสต์ได้มีมติก าหนดรายชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้
ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2564 และมีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทน ในวนัท่ี 4 ธันวาคม 2563 ทีผ่่านมา 

 ในการนี ้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว  
และกรุณาศึกษาเอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ต ามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 หากท่าน 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 7 และหากท่านผู้
ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ ท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถแต่งตัง้กรรมการ
อิสระ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โดยรายละเอียดประวตัิของกรรมการอิสระท่านดงักล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

 ทัง้นี  ้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สะดวกและรวดเร็ว ผู้ จัดการกองทรัสต์ใคร่ขอให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 7 (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายัง 
“ผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)” บริษัท 
 



 

              

 

ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวนัที่ 15 มกราคม 2564 หรือน ามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชุม และโปรดน า
แบบฟอร์มลงทะเบียน ตามเอกสารแนบ 10 พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดปรากฏใน
เอกสารแนบ 5  มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชมุตามวนัเวลาและสถานท่ีดงักล่าวข้างต้น 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม) 
ประธานกรรมการ 

 


