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เรื่อง

วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

แจ้ง ส่ง ข้อ มูล แทนการจัด ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หน่ว ยทรัส ต์ป ระจาปี 2563 ของทรัส ต์เ พื่ อ การ
ลงทุนในอสัง หาริม ทรัพ ย์และสิ ทธิ การเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้

เรียน ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัส ต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่า ไทยแลนด์ ไพร์ม
พร็อพเพอร์ตี ้
สิ่งที่แนบมาด้วย

รายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบ CD-ROM

อ้างถึงที่ บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผูจ้ ัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผูจ้ ัดการ
กองทรัส ต์ของทรัส ต์เ พื่อการลงทุนในอสัง หาริม ทรัพ ย์และสิทธิ การเช่ าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้
(“กองทรัสต์”) ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ประจาปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้
ที่ จ ะจั ด ให้มี ก ารจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ป ระจ าปี 2563 ของกองทรัส ต์ใ นวั น อั ง คารที่
28 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21
กรุงเทพมหานคร
ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้
ออกประกาศส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ท่ี สร.27/2563
เรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2563 ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
หรื อ โรคโควิ ด 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (“ประกาศก.ล.ต. สร. 27/2563”)
โดยข้อ 3 กาหนดว่าในกรณีท่ีวาระการประชุม สามัญประจาปี 2563 ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ใด
เป็ นการประชุม เพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบเท่านั้น โดยไม่ มี การขอมติจ ากผู้ถือหน่วยทรัส ต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจดาเนินการด้วยวิธีการอื่นแทนการจัดประชุมสามัญ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563
เพื่อรายงานให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ทราบ
บริษัทฯ ขอเรียนว่าวาระการประชุม สามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 มี วาระเพื่อรับรอง
จานวน 1 วาระ คือ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2562 และวาระเพื่ออนุมัติ 1 วาระ คือ พิจารณาอนุมัติแก้ไขสูตรการคานวณการพิจ ารณา
ประโยชน์ตอบแทนในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม เพื่อการนาเงินสด และ/หรือรายการเทียบเท่ า
เงินสดของกองทรัสต์ไปวางเป็ นเงินประกัน เงินมัดจา หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่จาเป็ นสาหรับการ

ได้มาหรือรักษาไว้ซ่งึ สิทธิในคามั่น หรือสิทธิในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ตามที่ได้รบั อนุมตั ิในการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ที่เหลือเป็ นวาระเพื่อทราบจานวน 4 วาระ คือ รับทราบผล
การดาเนินงานประจาปี 2562 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ประจาปี 2562 รับทราบการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนจากผลการดาเนินงานปี 2562 และรับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีของกองทรัสต์
วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ไม่มีความเร่งด่วน
และสามารถนาเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาในการประชุมครัง้ ถัดไป และวาระพิจารณา
อนุมตั ิแก้ไขสูตรการคานวณการพิจารณาประโยชน์ตอบแทนในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม เพื่อการ
นาเงินสด และ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสต์ไปวางเป็ นเงินประกัน เงินมัดจา หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกันที่จ าเป็ นส าหรับ การได้ม าหรื อรักษาไว้ซ่ึง สิ ทธิ ในคามั่น หรือสิทธิ ในการเข้าลงทุ น ใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติม ตามที่ได้รบั อนุมตั ิในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 เป็ นวาระที่ไม่มี
ความเร่งด่วนเช่นเดียวกัน เนื่องด้วยกองทรัสต์ยังไม่มีแผนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในระยะเวลาอันใกล้หรือ
จาเป็ นเร่งด่วนในช่วงนี ้ บริษัทฯ จึงขอถอนวาระทัง้ 2 ดังกล่าว และเหลือเพียงวาระแจ้งเพื่อทราบ 4 วาระ
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงขอยกเลิกการจัดประชุมสามัญ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2563 ของกองทรัสต์
เพื่อความปลอดภัยของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทุกท่าน และขอแจ้งข้อมูลต่างๆ ตามวาระแจ้งเพื่อทราบจานวน
4 วาระ เกี่ยวกับกองทรัสต์ประจาปี 2563 ให้ผถู้ ือหน่วยทราบดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562

บริษัทฯ ได้จดั ทาสรุปภาพรวมผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดังต่อไปนี ้
ในปี 2562 กองทรัส ต์มี การลงทุนในทรัพ ย์สิน รายละเอี ย ด ดัง นี ้ (1) อาคารเมอร์คิ ว รี่
ทาวเวอร์เป็ นอาคารสานักงานและพืน้ ที่เช่าเพื่อการพาณิชย์ โดยเป็ นการลงทุนในโครงการประเภท
สิทธิการเช่าอายุคงเหลือประมาณ 16 ปี มีพนื ้ ที่ให้เช่าทัง้ สิน้ ประมาณ 24,966.58 ตารางเมตร และ
(2) อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เป็ นอาคารสานักงานและพืน้ ที่เช่าเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินของโครงการเอ็กเชนนัน้ เป็ นการลงทุนทางอ้อมโดยการเข้าถือหุน้ อย่างน้อยร้อยละ 99.99
ของหุน้ ที่จาหน่ายได้และมีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ จากัด มีพืน้ ที่ให้เช่า
ทัง้ สิน้ ประมาณ 42,326.21 ตารางเมตร

รายการ
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์
พืน้ ที่ปล่อยเช่าสานักงานสุทธิ (ตร.ม.)
พืน้ ที่ปล่อยเช่าร้านค้าสุทธิ (ตร.ม.)
อัตราการเช่าพืน้ ที่สานักงาน (ร้อยละ)
อัตราการเช่าพืน้ ที่รา้ นค้า (ร้อยละ)
โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
พืน้ ที่ปล่อยเช่าสานักงานสุทธิ (ตร.ม.)
พืน้ ที่ปล่อยเช่าร้านค้าสุทธิ (ตร.ม.)
อัตราการเช่าพืน้ ที่สานักงาน (ร้อยละ)
อัตราการเช่าพืน้ ที่รา้ นค้า (ร้อยละ)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 62

ณ วันที่
31 ธันวาคม 61

เปลี่ยนแปลง
(%)

35,210.80
7,115.41
98.7
100.0

35,210.80
7,115.41
99.1
100.0

-0.4
-

18,128.20
6,747.78
99.3
96.7

18,128.20
6,726.88
97.1
91.4

0.3
2.3
5.8

ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานของโครงการเอ็ ก เชน ทาวเวอร์ มี อั ต ราการเช่ า พื ้น ที่
ณ สิ ้น ปี 2562 โดยแบ่ ง เป็ น อั ต ราการเช่ า พื ้น ที่ ส านั ก งานอยู่ ท่ี ร ้อ ยละ 98.7 โดยปรับ ลดลง
ร้อยละ 0.4 จากปี ก่อนหน้า เนื่องมาจากผูเ้ ช่าเดิมบางรายไม่ต่อสัญญา และอัตราการเช่าพืน้ ที่
ร้านค้า ณ สิน้ ปี 2562 คงที่อยู่ท่รี อ้ ยละ 100 จากปี ก่อนหน้า เนื่องมาจากผูเ้ ช่าเดิมต่อสัญญา
ในขณะที่ ผ ลการด าเนิ น งานของโครงการเมอร์คิ ว รี่ ทาวเวอร์ มี อัต ราการเช่ า พื ้น ที่
ณ สิน้ ปี 2562 โดยแบ่งเป็ นอัตราการเช่าพืน้ ที่สานักงานอยู่ท่รี อ้ ย 99.3 โดยปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.3
จากปี ก่อนหน้า เนื่องมาจากผูเ้ ช่าเดิมขยายพืน้ ที่และมีผเู้ ช่ารายใหม่เพิ่มเติม รวมถึงอัตราการเช่า
พื ้น ที่ ร ้า นค้า ณ สิ ้น ปี 2562 ซึ่ ง อยู่ ท่ี ร ้อ ยละ 96.7 ปรับ เพิ่ ม ขึ ้น จากปี ก่ อ นหน้า ร้อ ยละ 5.8
เนื่องมาจากสามารถจัดหาผูเ้ ช่ารายใหม่แทนผูเ้ ช่ารายเดิมที่สนิ ้ สุดสัญญาไปก่อนหน้า
กองทรัสต์สามารถดารงสัดส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว ภายใต้เกณฑ์ท่ี
ระบุไว้ในสัญญาดังต่อไปนี ้
กองทรัสต์จะต้องดารงสถานะอัตราส่วนภาระผูกพันทางการเงินต่อทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์ (Financial Indebtedness-to-total-Assets Ratio) ไม่เกินร้อยละ
35 ทัง้ นีอ้ ตั ราส่วนทางการเงินดังกล่าวสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ
ร้อยละ 22.73 ซึ่งยังดารงสถานะเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด

-

กองทรัสต์จะต้องดารงสถานะอัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อกาไรจากการ
ดาเนินงานก่อนดอกเบีย้ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัด
จ าหน่ า ยปรับ ปรุ ง ด้ว ยรายการอื่ น ที่ มิ ใ ช่ เ งิ น สด (Interest Bearing Debt to
EBITDA Ratio) ไม่ เ กิ น กว่ า 6 เท่ า ซึ่ง อัต ราส่ว นทางการเงิ น ดัง กล่า วในงวดปี
2562 เท่ากับ 3.17 เท่า
รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ที่แนบมาด้วยนี ้
วาระที่ 2

รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ประจาปี 2562

กองทรัสต์ได้จัดทารายงานและงบการเงินรวมส าหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี ้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จากงบการเงินรวมของกองทรัสต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวม
ประมาณ 8,972 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ประมาณ 251 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 2.9 โดยส่วนมาก
มาจากการเพิ่ม ขึน้ เมื่ อเทียบกับปี ก่อนหน้าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธ รรมและ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีประมาณ 101 ล้านบาทและประมาณ 5 ล้านบาทตามลาดับ
ทั้ง นี ้ กองทรัส ต์มี หนีส้ ิ นรวมประมาณ 2,552 ล้านบาท ลดลงประมาณ 9 ล้านบาทหรือคิดเป็ น
ร้อ ยละ 0.4 โดยส่ ว นมากมาจากการลดลงของค่ า ใช้จ่ า ยค้า งจ่ า ยประมาณ 31 ล้า นบาท
ในขณะเดี ย วกัน กองทรัส ต์ยัง มี ก ารเพิ่ ม ขึ น้ ของภาษี เ งิ น ได้ค้า งจ่ า ยและหนี ้สิ น อื่ น ประมาณ
9 ล้า นบาทและประมาณ 2 ล้า นบาทตามล าดั บ ท าให้ก องทรัส ต์มี สิ น ทรัพ ย์สุท ธิ ป ระมาณ
6,420 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ประมาณ 260 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า
งบกาไรขาดทุน สาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จากงบการเงิ น รวมของกองทรั ส ต์ ใ นปี 2562 กองทรั ส ต์ มี ร ายได้ ร วมประมาณ
981 ล้านบาทเพิ่มขึน้ ประมาณ 49 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 5.2 และมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ
532 ล้านบาทลดลงประมาณ 19 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 3.4 ทาให้กองทรัสต์มีรายได้จากเงิน
ลงทุนสุทธิจากการดาเนินงานประมาณ 449 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ประมาณ 68 ล้านบาทหรือคิดเป็ น
ร้อยละ 17.7 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ทั้งนี ้ กองทรัสต์มีรายการกาไรสุทธิท่ียังไม่เกิดขึน้ จากเงิ น
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในงบการเงินรวมประมาณ 221 ล้านบาท ลดลงประมาณ 87 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 28.3 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ทาให้กองทรัสต์มีการเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจาก

การด าเนิ น งานเท่ า กั บ 670 ล้า นบาทลดลงประมาณ 20 ล้า นบาทหรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 2.8
เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ที่แนบมาด้วยนี ้
วาระที่ 3

รับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดาเนินงานปี 2562

กองทรัสต์ได้จดั ทาประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดาเนินงานในอดีตจนถึง
ปี 2562 โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี ้
วันที่
คณะกรรมการ
มีมติ

วันที่
จ่ายประโยชน์
ตอบแทน

เงินปั นผล
(บาท/หน่วย)

จากผลประกอบการรอบ

ปั นผลจาก

27-02-60

27-03-60

0.0759

21 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 59

กาไรสุทธิ*

05-05-60

05-06-60

0.1055

1 มกราคม – 31 มีนาคม 60

กาไรสุทธิ*

04-08-60

04-09-60

0.0943

1 เมษายน – 30 มิถนุ ายน 60

กาไรสุทธิ*

09-11-60

14-12-60

0.0896

1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 60

กาไรสุทธิ*

21-02-61

27-03-61

0.0825

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 60

กาไรสุทธิ*

09-05-61

08-06-61

0.1146

1 มกราคม – 31 มีนาคม 61

กาไรสุทธิ*

08-08-61

10-09-61

0.1368

1 เมษายน – 30 มิถนุ ายน 61

กาไรสุทธิ*

06-11-61

11-12-61

0.1177

1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 61

กาไรสุทธิ*

21-02-62

27-03-62

0.1017

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 61

กาไรสุทธิ*

08-05-62

07-06-62

0.1304

1 มกราคม – 31 มีนาคม 62

กาไรสุทธิ*

08-08-62

09-09-62

0.1379

1 เมษายน – 30 มิถนุ ายน 62

กาไรสุทธิ*

06-11-62

11-12-62

0.1307

1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 62

กาไรสุทธิ*

หมายเหตุ: *กาไรสุทธิหลังปรับปรุงแล้วตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต.

วันที่
คณะกรรมการมีมติ

วันทีจ่ ่าย
เงินลดทุน

เงินลดทุน
(บาท/หน่วย)

เหตุแห่งการลดทุน

27-02-60

27-03-60

0.0613

สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*

05-05-60

05-06-60

0.0705

สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*

04-08-60

04-09-60

0.0712

สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*

09-11-60

14-12-60

0.0719

สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*

21-02-61

27-03-61

0.0664

สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*

09-05-61

08-06-61

0.0615

สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*

08-08-61

10-09-61

0.0621

สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*

06-11-61

11-12-61

0.0627

สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*

21-02-62

27-03-62

0.0627

สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*

08-05-62

07-06-62

0.0615

สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*

08-08-62

09-09-62

0.0621

สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*

06-11-62

11-12-62

0.0616

สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*

หมายเหตุ: *สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์อา้ งอิงตามข้อ 5.2.1, 5.2.4 และ 5.2.6 ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

วาระที่ 4

รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์
ประจาปี 2563

บริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2563 โดยเสนอผูส้ อบบัญชี
ที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ดังนี ้
1. นางสาวรัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์ าณิชย์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4951
โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงิ น ของกองทรั ส ต์ และในกรณี ท่ี บุ ค คลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน
ได้ใ ห้บ ริ ษั ท ส านัก งาน อี ว าย จ ากัด จัด หาผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตอื่ น ของบริ ษั ท ส านัก งาน
อีวาย จากัด ทาหน้าที่แทนได้ ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของกองทรัสต์ประจาปี 2563
คือ 1,165,000 บาท
ท้า ยนี ้ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ส ามารถส่ ง ข้อ ซัก ถามมาได้ตั้ง แต่ วั น ที่ 21 เมษายน 2563 ถึ ง วั น ที่
8 พฤษภาคม 2563 โดยนาส่งมายังเว็บไซท์ www.tprimereit.com ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นสาคัญและ
เผยแพร่ให้ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซท์ของกองทรัสต์
www.tprimereit.com ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่ ตอบข้อซักถามหรื อข้อสงสัยในกรณี ท่ี บริษัทฯ ไม่ได้รบั ข้อมูล ของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรือข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องหรือกรณีท่ีเป็ นข้อมูลความลับ
ที่ไม่อาจเปิ ดเผยได้หรือข้อมูลที่กระทบสิทธิของบุคคลอื่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จากัด
ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์

