ที่ SCCPR-620014
เรื่ อง

1 มีนาคม พ.ศ. 2562

เชิ ญประชุมสามัญประจาปี 2562 ของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี
เอกสารแนบ 1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561
2. สรุ ปผลการดาเนินงาน และรายงานประจาปี 2561 ในรู ปแบบ CD-ROM
3. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
4. ข้อมูลผูร้ ับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562
5. หนังสื อมอบฉันทะ
6. แผนที่แสดงสถานที่จดั ประชุม
เนื่ องด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอสซี ซีพี รี ทส์ จากัด (“บริ ษทั ฯ”) ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ของทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า ไทยแลนด์ ไพร์ ม พร็ อ พเพอร์ ต้ ี (TPRIME)
(“กองทรัสต์”) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562
ในวัน พฤหั ส บดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้ อ งจามจุ รี 1 ชั้ น เอ็ ม โรงแรมปทุ ม วัน ปริ๊ นเซส
กรุ งเทพมหานคร ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั การประชุ ม วิสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ งประชุ ม
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสุ ขมุ วิท 6 ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ ค กรุ งเทพมหานคร
ทั้งนี้ สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ 1
ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1
การลงมติ
วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติเนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ผูจ้ ดั การกองทรั ส ต์ไ ด้ส รุ ป ผลการดาเนิ น งานของกองทรั ส ต์ ตามที่ ป รากฏในสรุ ป
ผลการดาเนิ นงานและรายงานประจาปี 2561 รายละเอี ยดดังเอกสารแนบ 2
ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์เ ห็ น สมควรน าเสนอต่ อ ที่ ประชุ ม ผู ถ้ ื อหน่ วยทรั ส ต์เ พื่ อ พิ จารณา
รับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ที่ผา่ นมา
การลงมติ
วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ
วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
กองทรัสต์ได้จดั ทารายงานและงบการเงิ นรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแล้ว ตามที่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2561
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2 โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

2561
งบดุล
สิ นทรัพย์รวม
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินอื่น
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์ต่อหน่วย
งบกาไรขาดทุน
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รวมรายการกาไรหรื อขาดทุนจาก
เงินลงทุน
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2560

2561

2560

8,721,422,123
2,034,063,664
527,237,576
6,160,120,883
11.2513

8,356,766,506
2,028,765,220
471,668,267
5,856,333,019
10.6965

8,324,053,909
2,034,063,664
177,908,052
6,112,082,193
11.1636

8,004,416,599
2,028,765,220
152,694,724
5,822,956,655
10.6355

932,191,597
550,936,560
381,255,037

831,336,015
530,580,171
300,755,844

606,710,295
336,967,456
269,742,839

510,935,547
307,199,495
203,736,052

307,986,948

366,630,320

404,986,949

453,173,165

รายการ
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ จาก
การดาเนินงาน
กาไรต่อหน่วยทรัสต์
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุ ทธิ จาก
กิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

689,241,985

667,386,164

674,729,788

656,909,217

1.2589

1.2190

1.2324

1.1998

543,459,430

352,092,291

492,519,608

280,262,076

(461,246,442)

(413,385,527)

(461,246,442)

(413,385,527)

571,417,328

489,204,340

190,329,124

159,055,958

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ัด การกองทรั ส ต์เ ห็ นสมควรนาเสนอต่ อที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหน่ วยทรั ส ต์เ พื่ อพิ จารณา
รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ประจาปี 2561
การลงมติ
วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ
วาระที่ 4 รับทราบการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ผูจ้ ดั การกองทรั สต์ได้พิจารณาแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี ของกองทรั สต์ประจาปี 2562 โดย
เสนอผูส้ อบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ดังนี้
1. นางสาวรัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุ ต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรื อ
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของกองทรัสต์ และในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั
สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ทาหน้าที่
แทนได้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2562 คือ 1,100,000 บาท
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