
 

 

 

ที่ SCCPR-630045    วนัที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

เรื่อง แจ้งส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอรตี์ ้ 

เรียน ผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า  ไทยแลนด ์ไพรม์ 
พรอ็พเพอรตี์ ้

สิ่งที่แนบมาดว้ย รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ CD-ROM 

อา้งถึงที่ บริษัท เอสซีซีพี รีทส ์จ ากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผูจ้ัดการกองทรสัต์”) ในฐานะผูจ้ัดการ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอรตี์ ้
(“กองทรสัต”์) ไดเ้ผยแพรข่่าวเมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง แจง้การจดัการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต์
ประจ าปี 2563 ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าไทยแลนด ์ไพรม์ พร็อพเพอรตี์ ้   
ที่จะจัดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2563 ของกองทรัสต์ในวันอังคารที่                                    
28 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนด ์เซ็นเตอรพ์อยท ์เทอรม์ินัล 21 
กรุงเทพมหานคร  

ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2563 ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ด้
ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  สร .27/2563                                  
เรื่อง การด าเนินการเก่ียวกับการจัดประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2563 ของผูถื้อหน่วยทรสัต์ 
เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด  2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (“ประกาศก.ล.ต. สร. 27/2563”)               
โดยขอ้ 3 ก าหนดว่าในกรณีที่วาระการประชุมสามญัประจ าปี 2563 ของผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตใ์ด
เป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบเท่านั้น โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจด าเนินการดว้ยวิธีการอ่ืนแทนการจัดประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2563
เพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบ  

บริษัทฯ ขอเรียนว่าวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2563 มีวาระเพื่อรับรอง
จ านวน 1 วาระ คือ พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่  
29 ตุลาคม 2562 และวาระเพื่ออนุมัติ 1 วาระ คือ พิจารณาอนุมัติแก้ไขสูตรการค านวณการพิจารณา
ประโยชนต์อบแทนในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์ินเพิ่มเติม เพื่อการน าเงินสด และ/หรือรายการเทียบเท่ า          
เงินสดของกองทรสัตไ์ปวางเป็นเงินประกนั เงินมดัจ า หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัที่จ  าเป็นส าหรบัการ



 

 

 

ไดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งสิทธิในค ามั่น หรือสิทธิในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์ินเพิ่มเติม ตามที่ไดร้บัอนุมติัในการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2561 ที่เหลือเป็นวาระเพื่อทราบจ านวน 4 วาระ คือ รบัทราบผล
การด าเนินงานประจ าปี 2562 รบัทราบงบการเงินของกองทรสัตป์ระจ าปี 2562 รบัทราบการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนจากผลการด าเนินงานปี 2562 และรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีของกองทรสัต ์ 

วาระพิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2562 ไม่มีความเรง่ด่วน 
และสามารถน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาในการประชุมครัง้ถัดไป และวาระพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขสตูรการค านวณการพิจารณาประโยชนต์อบแทนในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์ินเพิ่มเติม เพื่อการ
น าเงินสด และ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรสัตไ์ปวางเป็นเงินประกนั เงินมดัจ า หรือเงินอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกันที่จ  าเป็นส าหรับการได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งสิทธิในค ามั่น หรือสิทธิ ในการเข้าลงทุนใน
ทรพัยส์ินเพิ่มเติม ตามที่ไดร้บัอนุมติัในการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ที่ 1/2561 เป็นวาระที่ไม่มี
ความเร่งด่วนเช่นเดียวกันเนื่องดว้ยกองทรสัตย์ังไม่มีแผนการเขา้ลงทุนเพิ่มเติมในระยะเวลาอันใกลห้รือ
จ าเป็นเรง่ด่วนในช่วงนี ้บรษิัทฯ จึงขอถอนวาระทัง้ 2 ดงักลา่ว และเหลือเพียงวาระแจง้เพื่อทราบ 4 วาระ  

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงขอยกเลิกการจัดประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2563 ของกองทรสัต ์
เพื่อความปลอดภัยของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ุกท่าน และขอแจง้ขอ้มูลต่างๆ ตามวาระแจง้เพื่อทราบจ านวน            
4 วาระ เก่ียวกบักองทรสัตป์ระจ าปี 2563 ใหผู้ถื้อหน่วยทราบดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

  บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562                   
ดงัต่อไปนี ้

  ในปี 2562  กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินรายละเอียด ดังนี ้(1) อาคารเมอรคิ์วรี่                  
ทาวเวอรเ์ป็นอาคารส านกังานและพืน้ที่เช่าเพื่อการพาณิชย ์โดยเป็นการลงทุนในโครงการประเภท
สิทธิการเช่าอายุคงเหลือประมาณ 16 ปี มีพืน้ที่ใหเ้ช่าทัง้สิน้ประมาณ 24,966.58 ตารางเมตร และ 
(2) อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์เป็นอาคารส านกังานและพืน้ที่เช่าเพื่อการพาณิชย ์ซึ่งการเขา้ลงทนุใน
ทรพัยส์ินของโครงการเอ็กเชนนัน้เป็นการลงทุนทางออ้มโดยการเขา้ถือหุน้อย่างนอ้ยรอ้ยละ 99.99 
ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ละมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร ์จ ากดั มีพืน้ที่ใหเ้ช่า
ทัง้สิน้ประมาณ 42,326.21 ตารางเมตร 

 
 



 

 

 

 

รายการ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 62 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 61 
เปล่ียนแปลง 

(%) 
โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร ์    
พืน้ที่ปลอ่ยเช่าส านกังานสทุธิ (ตร.ม.) 35,210.80 35,210.80 - 
พืน้ที่ปลอ่ยเช่ารา้นคา้สทุธิ (ตร.ม.) 7,115.41 7,115.41 - 
อตัราการเช่าพืน้ที่ส  านกังาน (รอ้ยละ) 98.7 99.1 -0.4 
อตัราการเช่าพืน้ที่รา้นคา้ (รอ้ยละ) 100.0 100.0 - 
โครงการเมอรค์ิวร่ี ทาวเวอร ์    
พืน้ที่ปลอ่ยเช่าส านกังานสทุธิ (ตร.ม.) 18,128.20 18,128.20 - 
พืน้ที่ปลอ่ยเช่ารา้นคา้สทุธิ (ตร.ม.) 6,747.78 6,726.88 0.3 
อตัราการเช่าพืน้ที่ส  านกังาน (รอ้ยละ) 99.3 97.1 2.3 
อตัราการเช่าพืน้ที่รา้นคา้ (รอ้ยละ) 96.7 91.4 5.8 

 
ส าหรับผลการด าเนินงานของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ มีอัตราการเช่าพื ้นที่                             

ณ สิ ้นปี 2562 โดยแบ่งเป็นอัตราการเช่าพื ้นที่ส  านักงานอยู่ที่ ร ้อยละ 98.7 โดยปรับลดลง                           
รอ้ยละ 0.4 จากปีก่อนหน้า เนื่องมาจากผูเ้ช่าเดิมบางรายไม่ต่อสัญญา และอัตราการเช่าพืน้ที่
รา้นคา้ ณ สิน้ปี 2562 คงที่อยู่ที่รอ้ยละ 100 จากปีก่อนหนา้ เนื่องมาจากผูเ้ช่าเดิมต่อสญัญา 

ในขณะที่ผลการด าเนินงานของโครงการเมอร์คิวรี่  ทาวเวอร์ มีอัตราการเช่าพื ้นที่                
ณ สิน้ปี 2562 โดยแบ่งเป็นอตัราการเช่าพืน้ที่ส  านกังานอยู่ที่รอ้ย 99.3 โดยปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.3 
จากปีก่อนหนา้ เนื่องมาจากผูเ้ช่าเดิมขยายพืน้ที่และมีผูเ้ช่ารายใหม่เพิ่มเติม รวมถึงอตัราการเช่า
พื ้นที่ ร ้านค้า ณ สิ ้นปี 2562  ซึ่งอยู่ที่ ร ้อยละ 96.7 ปรับเพิ่มขึ ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.8 
เนื่องมาจากสามารถจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่แทนผูเ้ช่ารายเดิมที่สิน้สดุสญัญาไปก่อนหนา้ 

กองทรสัตส์ามารถด ารงสดัส่วนทางการเงินตามสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว ภายใตเ้กณฑท์ี่
ระบไุวใ้นสญัญาดงัต่อไปนี ้

- กองทรสัตจ์ะตอ้งด ารงสถานะอัตราส่วนภาระผูกพนัทางการเงินต่อทรพัยส์ินรวม
ของกองทรสัต ์(Financial Indebtedness-to-total-Assets Ratio) ไม่เกินรอ้ยละ 
35 ทัง้นีอ้ตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ
รอ้ยละ 22.73  ซึ่งยงัด ารงสถานะเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 



 

 

 

- กองทรสัตจ์ะตอ้งด ารงสถานะอตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรจากการ
ด าเนินงานก่อนดอกเบีย้และค่าใชจ้่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัด
จ าหน่ายปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนที่มิใช่ เงินสด ( Interest Bearing Debt to 
EBITDA Ratio) ไม่เกินกว่า 6 เท่า ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวในงวดปี 
2562  เท่ากบั 3.17 เท่า 

รายละเอียดเพิ่มเติมดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ที่แนบมาดว้ยนี ้

วาระที ่2 รับทราบงบการเงนิของกองทรัสตป์ระจ าปี 2562  

กองทรสัตไ์ดจ้ัดท ารายงานและงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                   
ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี ้  

งบดุล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
จากงบการเงินรวมของกองทรสัต ์ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรสัตม์ีสินทรพัยร์วม

ประมาณ 8,972 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 251 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.9 โดยส่วนมาก          
มาจากการเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมและ
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีประมาณ 101 ลา้นบาทและประมาณ 5 ลา้นบาทตามล าดับ 
ทั้งนี ้กองทรัสต์มีหนีส้ินรวมประมาณ 2,552 ล้านบาท ลดลงประมาณ 9 ล้านบาทหรือคิดเป็น         
ร้อยละ 0.4 โดยส่วนมากมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประมาณ 31 ล้านบาท                            
ในขณะเดียวกันกองทรัสต์ยังมีการเพิ่มขึน้ของภาษีเงินได้ค้างจ่ายและหนี ้สินอ่ืนประมาณ                          
9 ล้านบาทและประมาณ 2 ล้านบาทตามล าดับ ท าให้กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิประมาณ                      
6,420 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 260 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

 
งบก าไรขาดทุน ส าหรับงวดตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2562 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2562 

จากงบการเงินรวมของกองทรัสต์ในปี  2562 กองทรัสต์มี รายได้รวมประมาณ                            
981 ลา้นบาทเพิ่มขึน้ประมาณ 49 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.2 และมีค่าใชจ้่ายรวมประมาณ 
532 ลา้นบาทลดลงประมาณ 19 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 3.4 ท าใหก้องทรสัตม์ีรายไดจ้ากเงิน
ลงทุนสุทธิจากการด าเนินงานประมาณ 449 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 68 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
รอ้ยละ 17.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี ้กองทรสัตม์ีรายการก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จากเงิน
ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นงบการเงินรวมประมาณ 221 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 87 ลา้นบาท
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 28.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ ท าใหก้องทรสัตม์ีการเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจาก



 

 

 

การด าเนินงานเท่ากับ 670 ล้านบาทลดลงประมาณ 20 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.8                   
เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

รายละเอียดเพิ่มเติมดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ที่แนบมาดว้ยนี ้

วาระที ่3 รับทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนจากผลการด าเนินงานปี 2562 

กองทรสัตไ์ดจ้ดัท าประวัติการจ่ายประโยชนต์อบแทนจากผลการด าเนินงานในอดีตจนถึง 
ปี 2562 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี ้  

 
วันที ่

คณะกรรมการ 
มีมติ 

วันที ่
จ่ายประโยชน ์
ตอบแทน 

เงนิปันผล 
(บาท/หน่วย) 

จากผลประกอบการรอบ ปันผลจาก 

27-02-60 27-03-60 0.0759 21 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 59 ก าไรสทุธิ* 

05-05-60 05-06-60 0.1055 1 มกราคม – 31 มีนาคม 60 ก าไรสทุธิ* 

04-08-60 04-09-60 0.0943 1 เมษายน – 30 มิถนุายน 60 ก าไรสทุธิ* 

09-11-60 14-12-60 0.0896 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 60 ก าไรสทุธิ* 

21-02-61 27-03-61 0.0825 1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 60 ก าไรสทุธิ* 

09-05-61 08-06-61 0.1146 1 มกราคม – 31 มีนาคม 61 ก าไรสทุธิ* 

08-08-61 10-09-61 0.1368 1 เมษายน – 30 มิถนุายน 61 ก าไรสทุธิ* 

06-11-61 11-12-61 0.1177 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 61 ก าไรสทุธิ* 

21-02-62 27-03-62 0.1017 1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 61 ก าไรสทุธิ* 

08-05-62 07-06-62 0.1304 1 มกราคม – 31 มีนาคม 62 ก าไรสทุธิ* 

08-08-62 09-09-62 0.1379 1 เมษายน – 30 มิถนุายน 62 ก าไรสทุธิ* 

06-11-62 11-12-62 0.1307 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 62 ก าไรสทุธิ* 
  หมายเหต:ุ *ก าไรสทุธิหลงัปรบัปรุงแลว้ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 

 
 
 
 



 

 

 

 
วันที ่

คณะกรรมการมีมติ 
วันทีจ่่าย 
เงนิลดทุน 

เงนิลดทุน 
(บาท/หน่วย) 

เหตุแห่งการลดทุน 

27-02-60 27-03-60 0.0613 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรสัต*์ 

05-05-60 05-06-60 0.0705 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรสัต*์ 

04-08-60 04-09-60 0.0712 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรสัต*์ 

09-11-60 14-12-60 0.0719 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรสัต*์ 

21-02-61 27-03-61 0.0664 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรสัต*์ 

09-05-61 08-06-61 0.0615 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรสัต*์ 

08-08-61 10-09-61 0.0621 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรสัต*์ 

06-11-61 11-12-61 0.0627 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรสัต*์ 

21-02-62 27-03-62 0.0627 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรสัต*์ 

08-05-62 07-06-62 0.0615 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรสัต*์ 

08-08-62 09-09-62 0.0621 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรสัต*์ 

06-11-62 11-12-62 0.0616 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรสัต*์ 
หมายเหต:ุ *สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรสัตอ์า้งอิงตามขอ้ 5.2.1, 5.2.4 และ 5.2.6 ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วาระที ่4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต ์
ประจ าปี 2563 

บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทรสัตป์ระจ าปี 2563 โดยเสนอผูส้อบบญัชี
ที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงันี  ้

1. นางสาวรตันา  จาละ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3734  และ/หรือ 
2. นางสาวสมใจ คณุปสตุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4499  และ/หรือ 
3. นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4951 
โดยใหบุ้คคลดังกล่าวขา้งตน้คนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของกองทรัสต์ และในกรณีที่ บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบั ติ งาน                           
ได้ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ส านักงาน                                
อีวาย จ ากัด ท าหนา้ที่แทนได ้ทัง้นี ้ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีของกองทรสัตป์ระจ าปี 2563 
คือ 1,165,000 บาท 

ท้ายนี ้ ผู ้ถือหน่วยทรัสต์สามารถส่งข้อซักถามมาได้ตั้งแต่วันที่  21 เมษายน 2563 ถึงวันที่                              
8 พฤษภาคม 2563 โดยน าสง่มายงัเว็บไซท ์www.tprimereit.com ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะสรุปประเด็นส าคญัและ
เผยแพร่ใหท้ราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซทข์องกองทรสัต ์
www.tprimereit.com ภายในวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่ไดร้บัขอ้มูลของ              
ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือขอ้มลูของผูถื้อหน่วยทรสัตค์ลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกตอ้งหรือกรณีที่เป็นขอ้มลูความลบั     
ที่ไม่อาจเปิดเผยไดห้รือขอ้มลูที่กระทบสิทธิของบุคคลอื่น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

  บรษิัท เอสซีซีพี รีทส ์จ ากดั 
  ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

http://www.tprimereit.com/
http://www.tprimereit.com/

