
 

 

 

 

ท่ี SCCPR-620014    1 มีนาคม พ.ศ. 2562  

 
เร่ือง เชิญประชุมสามญัประจ าปี 2562 ของผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สิทธิการเช่าไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี 
เอกสารแนบ   1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์คร้ังท่ี 1/2561 
  2. สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM 
  3. วิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชุม และการมอบฉนัทะ 
  4. ขอ้มูลผูรั้บมอบฉนัทะในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2562 
  5. หนงัสือมอบฉนัทะ 
  6. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชุม 
  
 เน่ืองดว้ย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอสซีซีพี รีทส์ จ ากดั (“บริษทัฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์
ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี (TPRIME) 
(“กองทรัสต”์) เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2562                           
ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้ นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส 
กรุงเทพมหานคร ดงัต่อไปน้ี 
 

 วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ คร้ังที่ 1/2561 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
 ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดจ้ดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 ณ หอ้งสุขมุวิท 6 ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แลนดม์าร์ค  กรุงเทพมหานคร  
ทั้งน้ี ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตด์งักล่าวมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 1 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสต ์
 ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์คร้ังท่ี 1/2561 รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 1 

การลงมติ 
 วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบ 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดส้รุปผลการด าเนินงานของกองทรัสต์  ตามท่ีปรากฏในสรุป     

ผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2561 รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 2 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์เพ่ือพิจารณา

รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสตท่ี์ผา่นมา 

การลงมติ 
วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบ 

วาระที่ 3 รับทราบงบการเงนิของกองทรัสต์ประจ าปี 2561  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
กองทรัสตไ์ดจ้ดัท ารายงานและงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 
รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 2 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี    

 

รายการ 
งบการเงินรวม 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
(หน่วย : บาท) 

2561 2560 2561 2560 
งบดุล     
สินทรัพยร์วม 8,721,422,123 8,356,766,506 8,324,053,909 8,004,416,599 
เงินกูย้ืมระยะยาว 2,034,063,664 2,028,765,220 2,034,063,664 2,028,765,220 
หน้ีสินอ่ืน 527,237,576 471,668,267 177,908,052 152,694,724 
สินทรัพยสุ์ทธิ 6,160,120,883 5,856,333,019 6,112,082,193 5,822,956,655 
สินทรัพยต่์อหน่วย 11.2513 10.6965 11.1636 10.6355 
งบก าไรขาดทุน     
รวมรายได ้ 932,191,597 831,336,015 606,710,295 510,935,547  
รวมค่าใชจ่้าย 550,936,560 530,580,171 336,967,456 307,199,495 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 381,255,037 300,755,844 269,742,839 203,736,052 
รวมรายการก าไรหรือขาดทุนจาก
เงินลงทุน 

307,986,948 366,630,320 404,986,949 453,173,165 
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รายการ งบการเงินรวม 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
(หน่วย : บาท) 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจาก
การด าเนินงาน 

689,241,985 667,386,164 674,729,788 656,909,217 

ก าไรต่อหน่วยทรัสต ์ 1.2589 1.2190 1.2324 1.1998 
งบกระแสเงินสด     
เงินสดสุทธิจาก 
กิจกรรมด าเนินงาน 

543,459,430 352,092,291 492,519,608 280,262,076 

เงินสดสุทธิใชไ้ปใน 
กิจกรรมจดัหาเงิน 

(461,246,442) (413,385,527) (461,246,442) (413,385,527) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี 571,417,328 489,204,340 190,329,124 159,055,958 

 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์เพ่ือพิจารณา

รับทราบงบการเงินของกองทรัสตป์ระจ าปี 2561 

การลงมติ 
วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบ 

วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจ าปี 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกองทรัสต์ประจ าปี 2562 โดย

เสนอผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงัน้ี 
1. นางสาวรัตนา  จาละ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734  และ/หรือ 
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499  และ/หรือ 
3. นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 

 

โดยใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งตน้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ        
งบการเงินของกองทรัสต ์และในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหนา้ท่ี
แทนได ้ทั้งน้ี ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีของกองทรัสตป์ระจ าปี 2562 คือ 1,100,000 บาท  
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