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ที่ UVRM2560-001 วนัท่ี 13 มกราคม 2560 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2560 
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) 

เอกสารแนบ 1.  รายงานประจ าปี – 30 กนัยายน 2559 (แบบ CD-ROM) 

 2.  ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิ ประสบการณ์ และการท างานของผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ประจ าปี 
2559/2560 

 3.  สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ถือหนว่ยทรัสต์ และการลงมติ 

 4. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  
การลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

 5.  ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้แทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2560 

 6.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. 

 7.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 

 8.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน ามาในวนัประชมุ) 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะผู้ จัดการกองทรั สต์ (“ผู้จัดการ
กองทรัสต์”) ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) (“กองทรัสต์”) ได้มีมติ
ก าหนดการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์คลบั 
ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ป ระจ า ปี  2560 ล่ ว งห น้ า ใน ระหว่า งวันที่  14 ตุล าคม  2559 ถึ ง  11 พฤศ จิก ายน  2559 นั น้  ป รากฏว่ า ไม่ มี 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  ดังนัน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงก าหนดวาระการประชุม 
ซึ่งผู้ จัดการกองทรัสต์ ได้ เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์  
http://investor.gvreit.com/invitation.html ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ตัง้แต่วนัที่ 9 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
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ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ กองทรัสต์จะต้องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีที่ผ่านมาดงัรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี – 30 กนัยายน 2559 (เอกสารแนบ 1) ซึง่มีสาระส าคญัเก่ียวข้องกบัผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดงันี ้

ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 – 30 กนัยายน 2559 

ผลการด าเนินงาน  
(หนว่ย: บาท) 

22 มีนาคม 2559 –  
30 กนัยายน 2559 

1.  รายได้จากการลงทนุรวม  539,543,536 

      1.1  รายได้คา่เชา่และบริการ  533,644,447 

      1.2  รายได้ดอกเบีย้  3,991,248 

      1.3  รายได้อื่น  1,907,841 

2.  รวมคา่ใช้จา่ย  203,358,315 

3.  รายได้จากการลงทนุสทุธิ  336,185,221 

4.  รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ  (91,905,832) 

5.  การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน  244,279,389 

หมายเหต:ุ กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 และเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัเมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 
 
ความเห็น ผู้จัดการกองทรัสต์  : รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  2559 ปรากฏตามรายงานประจ าปี  –  
30 กนัยายน 2559 จดัท าขึน้อยา่งถกูต้อง และเป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2560 รับทราบ 

การลงมติ :   วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีสิน้สุดวนัที่  
30 กันยายน 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ได้
ผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยนางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3920 ผู้สอบบญัชีซึ่งสงักดั บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ผู้จดัการกองทรัสต์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทั่วไป จึงได้อนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนดังกล่าวเมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2559  
และเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560 เพื่อรับทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทุนปรากฏตามรายงานประจ าปี  – 30 กันยายน 2559 (เอกสารแนบ 1) ทัง้นี ้ข้อมูลทางการเงิน
สามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการ  
(หนว่ย: บาท) 

22 มีนาคม 2559 – 
30 กนัยายน 2559 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
สนิทรัพย์รวม 10,537,578,599 
หนีส้นิรวม 313,555,410 
เงินกู้ยืมระยะยาว 2,000,000,000 
สนิทรัพย์สทุธิ 8,224,023,189 
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 10.0933 
งบก าไรขาดทุน  
รวมรายได้ 539,543,536 
รวมคา่ใช้จา่ย 203,358,315 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ 336,185,221 
รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ (91,905,832) 
การเพิม่ขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 244,279,389 
ก าไรตอ่หนว่ยทรัสต์  0.2998 
งบกระแสเงนิสด  
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (9,682,652,978) 
กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 9,796,228,007 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 113,575,029 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี - 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 113,575,029 
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ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
ของกองทรัสต์ได้จัดท าขึน้อย่างถกูต้องและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2560 รับทราบ 

การลงมติ : วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณา และเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2559/2560 โดยมีคา่ตอบแทน 1,380,000 บาท มีรายช่ือดงันี ้

1) นายนิรันดร์ ลลีาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2316  
และ/หรือ 

2) นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3920  
และ/หรือ 

3) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7494 

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 2 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ :  ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เหมาะสม มีความรู้และความเช่ียวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบักองทรัสต์ โดย
มีความอิสระต่อการท าหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชี
ในรอบปี 2559 เป็นผู้ สอบบัญชีในปี 2559/2560 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 1,380,000 บาท และเสนอให้ที่ 
ประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประจ าปี 2560 รับทราบ 

การลงมติ :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผู้จัดการกองทรัสต์ขอแจ้งว่า ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2560 และมีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือ 
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนหนว่ยทรัสต์ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 

ในการนี  ้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว  
และกรุณาศึกษาเอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 4 หากท่าน 
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 6   

ทัง้นี ้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์สะดวกและรวดเร็ว ผู้จดัการกองทรัสต์ใคร่ขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หรือผู้ รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ  6 (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัท  
ยนูิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวนัที่ 23 มกราคม 2560 หรือน ามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชุม และ 
โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามเอกสารแนบ 8 พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 6 
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย และหากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของผู้จดัการกองทรัสต์ สามารถแต่งตัง้นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดประวตัิ
ของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เข้าร่วมประชมุตามวนัเวลาและสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายฉตัรพ ี ตนัติเฉลมิ) 
ประธานกรรมการ 


