
 

 

 

ท่ี SCCPR-640031    17 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
เร่ือง ขอน าส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สิทธิการเช่าไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี (TPRIME) 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี 

 

ผูจ้ดัการกองทรัสตข์อแจง้วาระเพ่ือทราบโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
วาระท่ี 1  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 บริษัทฯ ได้จัดท าสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563                   
ดงัต่อไปน้ี 

ในปี 2563 กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินรายละเอียด ดังน้ี (1) อาคารเมอร์คิวร่ี  ทาวเวอร์                 
เป็นอาคารส านกังานและพ้ืนท่ีเช่าเพ่ือการพาณิชย ์โดยเป็นการลงทุนในโครงการประเภทสิทธิการเช่าอายคุงเหลือ
ประมาณ 15 ปี มีพ้ืนท่ีให้เช่าทั้งส้ินประมาณ 24,987.48 ตารางเมตร และ (2) อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เป็นอาคาร
ส านักงานและพ้ืนท่ีเช่าเพ่ือการพาณิชย ์ซ่ึงการเข้าลงทุนในทรัพยสิ์นของโครงการเอ็กเชนนั้นเป็นการลงทุน
ทางออ้มโดยการเขา้ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 99.99 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ละมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
เอก็เชน ทาวเวอร์ จ ากดั มีพ้ืนท่ีให้เช่าทั้งส้ินประมาณ 42,385.01 ตารางเมตร 

รายการ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 63 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 62 
เปลี่ยนแปลง  

(%) 

โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์    
พ้ืนท่ีปล่อยเช่าส านกังานสุทธิ (ตร.ม.) 35,210.80 35,210.80 - 
พ้ืนท่ีปล่อยเช่าร้านคา้สุทธิ (ตร.ม.) 7,174.21 7,115.41 0.8 
อตัราการเช่าพ้ืนท่ีส านกังาน (ร้อยละ) 94.1 98.7 -4.7 
อตัราการเช่าพ้ืนท่ีร้านคา้ (ร้อยละ) 84.7 100.0 -15.3 
โครงการเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์    
พ้ืนท่ีปล่อยเช่าส านกังานสุทธิ (ตร.ม.) 18,128.20 18,128.20 - 
พ้ืนท่ีปล่อยเช่าร้านคา้สุทธิ (ตร.ม.) 6,747.78 6,747.78 - 
อตัราการเช่าพ้ืนท่ีส านกังาน (ร้อยละ) 90.4 99.3 -9.0 
อตัราการเช่าพ้ืนท่ีร้านคา้ (ร้อยละ) 92.0 96.7 -4.9 

 
ส าหรับผลการด าเนินงานของโครงการเอก็เชน ทาวเวอร์ มีอตัราการเช่าพ้ืนท่ี ณ ส้ินปี 2563 โดยแบ่งเป็น

อตัราการเช่าพ้ืนท่ีส านักงานอยู่ท่ีร้อยละ 94.1 โดยปรับลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.7 ในขณะท่ีอตัราการเช่า
พ้ืนท่ีร้านคา้ ณ ส้ินปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 84.7 ปรับลดลงจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 15.3  

 



 

 

 

ส าหรับผลการด าเนินงานของโครงการเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ มีอัตราการ เช่าพ้ืนท่ี ณ ส้ินปี 2563                                
โดยแบ่งเป็นอัตราการเช่าพ้ืนท่ีส านักงานอยู่ท่ีร้อยละ 90.4 ปรับลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 9.0 ในขณะท่ี              
อตัราการเช่าพ้ืนท่ีร้านคา้ ณ ส้ินปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 92.0 ปรับลดลงจากปีก่อนหนา้ร้อยละ  4.9  

โดยภาพรวมนั้นอตัราการเช่าพ้ืนท่ีในปี 2563 นั้นปรับตวัลดลงทั้ง 2 อาคารสาเหตุหลกัมาจากผูเ้ช่าของ
กองทรัสต์ได้ขอยกเลิกการเช่าพ้ืนท่ีก่อนครบก าหนดสัญญาและผูเ้ช่าบางรายไม่ต่อสัญญาเน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19   

กองทรัสต์ต้องด ารงสัดส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว ซ่ึงกองทรัสต์มีอตัราส่วนทาง
การเงินภายใตเ้กณฑท่ี์ระบุไวใ้นสัญญา ดงัต่อไปน้ี 

- กองทรัสต์จะตอ้งด ารงสถานะอตัราส่วนภาระผูกพนัทางการเงินต่อทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต์ 
(Financial Indebtedness-to-total-Assets Ratio) ไม่เกินร้อยละ 35 ทั้ ง น้ีอัตราส่วนทางการเงิน
ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบัร้อยละ 21.59  ซ่ึงยงัด ารงสถานะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

- กองทรัสต์จะต้องด ารงสถานะอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรจากการด าเนินงาน                      
ก่อนดอกเบ้ียและค่าใชจ้่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจ าหน่ายปรับปรุงดว้ยรายการอื่นท่ี
มิใช่เงินสด (Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio) ไม่เกินกว่า 6 เท่า ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงิน
ดงักล่าวในงวดปี 2563  เท่ากบั 3.09 เท่า 
 

ทั้งน้ี รายละเอียดเพ่ิมเติมดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2563  
 

วาระท่ี 2  รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ประจ าปี 2563  
กองทรัสต์ไดจ้ดัท ารายงานและงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้่านการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี  
งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

จากงบการเงินรวมของกองทรัสต์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมประมาณ                
9,478 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นประมาณ 506 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 โดยส่วนมากมาจากการเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบั
ปีก่อนหน้าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายุติธรรมเม่ือเทียบกบั                    
ปีก่อนหนา้ประมาณ 541 ลา้นบาท ทั้งน้ี จากงบการเงินรวมของกองทรัสต ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทรัสตมี์
หน้ีสินรวมประมาณ 2,639 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นประมาณ 87 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 โดยส่วนมากมาจากการ
เพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีและหน้ีสินอ่ืนประมาณ 16.6 ลา้นบาทและประมาณ 150.8 ลา้นบาท ในขณะเดียวกนักองทรัสต์
ยงัมีการลดลงของค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายและเงินมดัจ ารับจากผูเ้ช่าประมาณ 69.5 ลา้นบาทและประมาณ 9.4 ลา้นบาท
ตามล าดบั ท าให้กองทรัสต์มีสินทรัพยสุ์ทธิประมาณ 6,839 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นประมาณ 419 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 6.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

 
 
 



 

 

 

งบก าไรขาดทุน ส าหรับงวดตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
จากงบการเงินรวมของกองทรัสต์ในปี 2563 กองทรัสต์มีรายได้รวมประมาณ 924 ล้านบาทลดลง

ประมาณ 57 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 และมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 447 ล้านบาทลดลงประมาณ                       
85 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.0 ท าให้กองทรัสต์มีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิประมาณ 477 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น
ประมาณ 28 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้   

ทั้งน้ี กองทรัสต์มีรายการก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นงบการเงินรวม
ประมาณ 371 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นประมาณ 150 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 68.1 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าท าให้
กองทรัสต์มีการเพ่ิมขึ้ นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานประมาณ 848 ล้านบาทเพ่ิมขึ้ นประมาณ                          
178 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 26.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 

วาระท่ี 3  รับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการด าเนินงานปี 2563 
กองทรัสต์ได้จัดท าประวติัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการด าเนินงานในอดีตจนถึง ปี 2563                

โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี  
วันที ่

คณะกรรมการมี
มติ 

วันที ่
จ่ายประโยชน์ตอบ

แทน 

เงินปันผล 
(บาท/หน่วย) 

จากผลประกอบการรอบ ปันผลจาก 

27-02-60 27-03-60 0.0759 21 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2559 ก าไรสุทธิ* 

05-05-60 05-06-60 0.1055 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 ก าไรสุทธิ* 

04-08-60 04-09-60 0.0943 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 ก าไรสุทธิ* 

09-11-60 14-12-60 0.0896 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2560 ก าไรสุทธิ* 

21-02-61 27-03-61 0.0825 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2560 ก าไรสุทธิ* 

09-05-61 08-06-61 0.1146 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 ก าไรสุทธิ* 

08-08-61 10-09-61 0.1368 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561 ก าไรสุทธิ* 

06-11-61 11-12-61 0.1177 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561 ก าไรสุทธิ* 

21-02-62 27-03-62 0.1017 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2561 ก าไรสุทธิ* 

08-05-62 07-06-62 0.1304 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 ก าไรสุทธิ* 

08-08-62 09-09-62 0.1379 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 ก าไรสุทธิ* 

06-11-62 11-12-62 0.1307 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2562 ก าไรสุทธิ* 

19-02-63 23-03-63 0.1443 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2562 ก าไรสุทธิ* 

08-05-63 08-06-63 0.1284 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ก าไรสุทธิ* 

06-08-63 08-09-63 0.1283 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ก าไรสุทธิ* 

04-11-63 14-12-63 0.1418 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2563 ก าไรสุทธิ* 



 

 

 

  หมายเหต:ุ *ก าไรสุทธิหลงัปรับปรุงแลว้ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 

วันที ่
คณะกรรมการมีมติ 

วันที่จ่าย 
เงินลดทุน 

เงินลดทุน 
(บาท/หน่วย) 

เหตุแห่งการลดทุน 

27-02-60 27-03-60 0.0613 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต*์ 
05-05-60 05-06-60 0.0705 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต*์ 
04-08-60 04-09-60 0.0712 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต*์ 
09-11-60 14-12-60 0.0719 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต*์ 
21-02-61 27-03-61 0.0664 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต*์ 
09-05-61 08-06-61 0.0615 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต*์ 
08-08-61 10-09-61 0.0621 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต*์ 
06-11-61 11-12-61 0.0627 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต*์ 
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 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต*์ 
19-02-63 23-03-63 0.0627 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์* 
08-05-63 08-06-63 0.0616 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์* 
06-08-63 08-09-63 0.0617 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์* 
04-11-63 14-12-63 0.0582 สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต*์ 

หมายเหต:ุ *สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสตอ์า้งอิงตามขอ้ 5.2.1, 5.2.4 และ 5.2.6 ในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

วาระที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจ าปี 2564 

บริษทัฯ ไดพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกองทรัสตป์ระจ าปี 2564 โดยเสนอผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
เป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั 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 
โดยให้บุคคลดงักล่าวขา้งตน้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

กองทรัสต์ และในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด                    
จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน  อีวาย จ ากัด ท าหน้าท่ีแทนได้ ทั้ งน้ี ค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบญัชีของกองทรัสตป์ระจ าปี 2564 คือ 1,048,500 บาท 

วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

 



 

 

 

 

ทั้ ง น้ี  ผู ้ถือหน่วยทรัสต์สามารถส่งค าถามหรือสอบถามข้อมูลมายังเว็บไซท์ www.TPrimeReit.com ได้               
ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 16 เมษายน 2564 โดยบริษทัฯ จะสรุปประเด็นส าคญัและเผยแพร่ให้ทราบ ผ่านระบบสารสนเทศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซตข์องกองทรัสตท่ี์ www.TPrimeReit.com   ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

  บริษทั เอสซีซีพี รีทส์ จ ากดั 
  ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์


