ที่ SCCPRR-600020

9 มีนาคม พ.ศ. 2560

เรื่ อง

เชิญประชุมสามัญประจําปี 25560 ของผูถ้ ือหน่
ห วยทรัสต์ของทรั
อ สต์เพื่อการรลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ
ล ทธิการ
เช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพพอร์ต้ ี

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหน่วยทรั
ย สต์ของทรัสต์
ส เพื่อการลงทุทุนในอสังหาริ มทรั
ม พย์และสิ ทธิการเช่าไทยแลลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี

เอกสารแนนบ

1. สรุ ปผลการดําเนินงงาน และรายงานนประจําปี 25599 ในรู ปแบบ CDD-ROM
ง สต์ทรัสต์
2. รายลละเอียดข้อเสนออขอแก้ไขเพิ่มเติติมสัญญาก่อตั้งทรั
3. รายลละเอียดข้อเสนออขอแก้ไขเพิ่มเติติมข้อบังคับบริรษัทย่อย
4. วิธีการลงทะเบี
า
ยน การเข้าประชุม และการมอบฉัฉันทะ
5. หนังสื อมอบฉันทะ
6. แผนที่แสดงสถานทีที่จดั ประชุม
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนํามาใในวันประชุม)

เนื่องด้วย ที่ประชุ
ร มคณะกรรมมการบริ ษทั เอสสซี ซีพี รี ทส์ จํากั
า ด (“บริษัทฯ””) ในฐานะผูจ้ ดการกองทรั
ดั
สต์ตของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาาริ มทรั พย์และสิ ทธิ การเช่าไททยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อพเพอร์ ตีต้ ี (TPRIME) (“กองทรั สต์ ”) เมื่ อวันที่
27 กุมภาพพันธ์ 2560 มีมติให้เรี ยกประชชุมสามัญประจําปี 2560 ของผูผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตของกองทรัสต์ต ในวันที่ 3 เมษายน 2560
เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุ รศั
ร กดิ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาททร กรุ งเทพมหาานคร ดังต่อไปนีนี้
วาระที่ 1 รับทราบผลการดําเนนินงานประจําปี 2559
วัตถุประสงค์
ป
และเหหตุผล
ผูจ้ ัด การกกองทรั ส ต์ไ ด้สรุ
ส ป ผลการดํา เนิ น งานของกกองทรั ส ต์ ตามมที่ ป รากฏในสสรุ ป ผลการ
ดําเนินินงานและรายงงานประจําปี 25559 รายละเอียดดดังเอกสารแนบบ 1
ความมเห็นของผูจ้ ดั การกองทรั
ก
สต์
ผูจ้ ดั การกกองทรัสต์เห็นสมควรนํ
ส
าเสนออต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตเพื่อพิจารณารัรับทราบผล
การดดําเนินงานของกกองทรัสต์ที่ผา่ นมา
น
การลลงมติ
วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหน่
ห วยทรัสต์ทราบ

วาระที่ 2 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ ประจําปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ผูจ้ ดั การกองทรั สต์ได้จดั ทํางบการเงินประจํารอบปี บัญชี 2559 ของกองทรั สต์ สําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่ 11 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ดัง ที่ ไ ด้ป รากฏในรายงานประจํา ปี 2559 รายละเอี ย ดดัง เอกสารแนบ 1 โดยสรุ ป สาระสํ า คัญ ได้
ดังต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
งบการเงินรวม
(หน่วย : บาท)
(หน่วย : บาท)
งบดุล
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
เงินกูย้ มื ระยะยาว
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์ต่อหน่วย
งบกําไรขาดทุน
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรต่อหน่วยทรัสต์
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรม
ดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรม
จัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น
สุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด

8,106,091,910
542,610,436
2,023,675,869
5,539,805,605
10.1183

7,827,568,545
287,335,738
2,023,675,869
5,516,556,938
10.0759

163,790,962
99,096,828
64,694,134
0.1183

101,839,326
60,282,388
41,556,938
0.0759

(6,466,897,902)

(7,193,873,502)

7,017,395,478

7,486,052,911

550,497,576

292,179,409

550,497,576

292,179,409

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรั สต์เห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหน่ วยทรั สต์เพื่อพิจารณารั บทราบ
งบการเงินของกองทรัสต์ประจําปี 2559
การลงมติ
วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ

วาระที่ 3 รับทราบการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ผูจ้ ัดการกองทรั สต์ได้พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของกองทรั สต์ประจําปี 2560 โดยเสนอ
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังนี้
1. นางสาวรัตนา จาละ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุ ต
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

โดยให้บุ คคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่ อ
งบการเงิ นของกองทรั สต์ และในกรณี ที่ บุ คคลดัง กล่ าวข้างต้นไม่ สามารถปฏิ บัติ งานได้ ให้บริ ษ ัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ทําหน้าที่แทน
ได้
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของกองทรัสต์ประจําปี 2560 คือ 1,000,000 บาท (โดยไม่
รวมค่าใช้จ่าย out of pocket)
ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ ประจําปี 2560
การลงมติ
วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ
วาระที่ 4 พิจารณาข้ อเสนอขอแก้ ไขเพิม่ เติมสั ญญาก่ อตั้งทรัสต์
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ผูจ้ ดั การกองทรั สต์ได้พิจารณาเกี่ ยวกับการจ่ายเงินผลประโยชน์คืนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยทรั สต์
โดยสามารถลดทุนในกรณี ที่มีสภาพคล่องส่ วนเกิน อันเป็ นรายการที่ไม่สามารถนํามาคํานวณกําไรสุ ทธิ
ของกองทรัสต์ จึงถือเป็ นสภาพคล่องส่ วนเกินที่เกิดจากการดําเนินงาน เช่นเดียวกับรายการรายได้ และ/
หรื อรายการค่าใช้จ่ายที่ ไ ม่ ใช่ เงิ นสด แต่ สามารถนํามาพิจารณาจ่ ายเป็ นเงิ นผลประโยชน์ให้แก่ ผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์ โดยในกรณี ที่กองทรัสต์มีกาํ ไรสะสม กองทรัสต์สามารถนํามาจ่ายคืนได้ในรู ปกําไรสะสม
เท่าที่มี แต่ในกรณี ที่กองทรัสต์ไม่มีกาํ ไรสะสม จะต้องนํามาจ่ายในรู ปเงินลดทุนเท่านั้น รวมถึงประเด็น
การแก้ไขเพิม่ เติมเพือ่ ความชัดเจนในการดําเนินการ และเป็ นปั จจุบนั รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2
ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ัด การกองทรั สต์เ ห็ นสมควรนํา เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหน่ ว ยทรั สต์เ พื่ อพิ จ ารณาอนุ ม ัติ
ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับ
ข้อมูลปั จจุบนั ของกองทรัสต์มากยิ่งขึ้น

การลงมติ
การแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ที่มาเข้า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจ ารณาอนุมัติข้อเสนอขอแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัทย่ อยและรั บทราบการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
บริษทั ย่ อย
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ผูจ้ ัด การกองทรั สต์ไ ด้พิจ ารณาประเด็น ติ ดขัด ในการบริ หารจัดการกองทรั สต์อนั เป็ นการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ทวั่ ไปในรู ปของบริ ษทั จํากัด รวมถึ งแนวทางในการดําเนิ น การแก้ไข เพื่อให้เกิ ดความ
ชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบนั ของกองทรัสต์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3
ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ัด การกองทรั สต์เห็ นควรให้ผูถ้ ื อหน่ ว ยทรั สต์พิจ ารณาอนุ ม ัติ ขอ้ เสนอขอแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ข้อบังคับบริ ษทั ย่อยในเรื่ องสําคัญ และพิจารณารับทราบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ย่อยที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนิ นงานตามปกติของกองทรั สต์ รวมถึงการเข้าทํา และ/หรื อ การแก้ไขเพิ่มเติ มสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของกองทรัสต์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับ
ข้อมูลปั จจุบนั ของกองทรัสต์มากยิ่งขึ้น
การลงมติ
การแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ย่อย ตามที่ ปรากฏในส่ วนที่ 1 ของเอกสารแนบ 3 จะต้องได้รั บ
อนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรั สต์ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ที่มาเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ในการนี้ จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โปรดเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี 2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560
เวลา 09.30 น. ณ ห้อ งสุ ร ศัก ดิ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอี ส ติ น แกรนด์ สาทร กรุ ง เทพมหานคร โดยกํา หนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อ
หน่วยทรั สต์ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหน่วยสามัญประจําปี 2560 ของผูถ้ ือหน่ วยทรั สต์ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560
ซึ่ งเป็ นวันให้สิทธิ ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์สามารถศึกษาคําชี้ แจงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุ ม และการมอบฉันทะดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้า
ร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้ทรัสตีหรื อบุคคลอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้กไ็ ด้

ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ ท่ า นไม่ ส าม ารถเข้า ร่ ว มป ระชุ ม ได้ด้ว ยตตนเองและปรระสงค์ที่ จ ะส่ ง ตัว แทนเข้า ร่ ววมประชุ ม
อ า ร่ ว มประชชุ ม ผูจ้ ัด การกอองทรั สต์ใคร่ ข อความร่ ว มมื อท่
อ านผูถ้ ื อ
และเพื่ อคความสะดวกรวดเร็ ว ในการลลงทะเบี ย นเพื่อเข้
4 มามอบแก่เจ้าหน้าลงทะเบีบียนในวัน
หน่ วยทรั สต์โปรดนําเอกสารหลักฐานนการมอบฉันทะตามที
ท
่ระบุในเอกสารแนบ
น
ประชุมดังงกล่าวด้วย
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เออสซีซีพี รี ทส์ จํากัด
ในฐานะะผูจ้ ดั การกองทรัสต์

____________________________
(นายกฤฤษณ ฉันทวรกิกิจ)
กรรมการ

