ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
S Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ประจาปี 2565
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ในรู ปแบบการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
(เพียงรู ปแบบเดียวเท่ านัน้ )

Ref : SREIT/017/2022
วันที่ 1 เมษายน 2565
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2565
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)

เรียน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายงานประจาปี 2564 ในรูปแบบ QR Code
สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2565
ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทางานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจาปี 2565
สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั สต์ ของทรั สต์เพื่ อ การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่าอสังหาริ มทรั พ ย์ เอส ไพรม์ โกรท
ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
ค าชี แ้ จงวิ ธีก ารมอบฉัน ทะ และหลัก ฐานการแสดงสิ ท ธิ เข้ าร่ วมประชุม ผู้ถือ หน่ วยทรั สต์ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
ค าแนะน า วิ ธี ก าร และขั น้ ตอนการเข้ าร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Meeting)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัท เอส รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
คาบอกกล่าวการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลสาหรับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

ที่ ป ระชุม คณะกรรมการครั ง้ ที่ 2/2565 ของบริ ษั ท เอส รี ท แมเนจเม้ น ท์ จ ากัด (“บริ ษั ท ” หรื อ “ผู้ จั ด การ
กองทรั ส ต์ ” ) ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์ข องทรั สต์เ พื่อ การลงทุน ในสิ ท ธิ การเช่า อสัง หาริ มทรั พ ย์ เอส ไพรม์ โกรท
(“กองทรัสต์ ” หรือ “SPRIME”) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ มีมติเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2565
ซึ่ ง จะจัด ขึ น้ ในวั น พุ ธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ป แบบการประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Meeting) (เพี ย งรู ป แบบเดี ย วเท่ า นั ้น ) ตามพระราชกาหนดว่า ด้ ว ยการประชุมผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
สาหรับการกาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2565 กองทรัสต์ ได้ ประกาศเพื่อเรี ยน
เชิญให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ า ตั ้งแต่วนั ที่ 20 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2565 โดยเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ ว ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใดเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริ ษัท
จึงขอแจ้ งระเบียบวาระการประชุมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2565

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : กองทรั สต์ได้ จัดให้ มี การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรั สต์ ครั ง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่
15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งมีผ้ ูถือหน่วยทรัสต์เข้ า
ร่ ว มประชุ ม ณ เวลาเปิ ด ประชุ ม ด้ ว ยตนเองและรั บ มอบฉั น ทะทัง้ หมด 133 ราย นับ จ านวนหน่ ว ยทรั ส ต์ ไ ด้ ทัง้ สิ น้
346,568,110 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 77.5754 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์
โดยรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2565 ดังกล่าวเป็ นไปตามที่ได้
นาส่งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ”) สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่
ส่ งมาด้ วย 2
ในการนี ้ บริ ษัทขอเรี ยนแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในคราวต่อไป
บริ ษัทจะพิจารณาไม่นาเสนอวาระรั บรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ผ่านมาต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์อีก เนื่องจาก
กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่มีบทบัญญัติที่กาหนดให้ ต้องมีการเสนอวาระเพื่อ
รับทราบ หรื อเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั ง้ ก่อน ประกอบกับตามแนวทางความเห็นของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้ ยึดถือแนวปฏิบัติของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่งการไม่เสนอ
วาระเพื่อรับทราบหรื อเพื่อรับรองรายงานการประชุมครัง้ ก่อนเป็ นที่ถือปฏิบัติกันในวงกว้ างสาหรับบริ ษัท จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทัง้ ภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละครัง้ บริ ษัทจะจัดให้ มีการเผยแพร่ รายงาน
การประชุม ซึง่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ยงั คงสามารถพิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมได้ ดงั เดิม บริษัทจึงขอเรี ยนแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบว่าจะไม่มีการนาเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมาต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อีก
ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2565 ได้ มีการบันทึก
ไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2565
คะแนนเสี ย งเพื่ อ ลงมติ : วาระนี ต้ ้ อ งได้ รั บ การอนุมัติ ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของจานวนเสี ย งทัง้ หมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุ มดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ประจาปี 2564

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ กองทรัสต์จะต้ องรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
2564 ซึ่งแสดงผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปี ที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2564 ใน
รูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1) ซึง่ มีสาระสาคัญเกี่ยวข้ องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ ดงั นี ้
ผลการดาเนินงานรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นดังนี ้
2

ผลการดาเนินงาน
1. อัตราการเช่าพื ้นที่ (ร้ อยละ)
2. รายได้ จากการลงทุนรวม
2.1 รายได้ คา่ เช่าและบริการ (บาท)
2.2 รายได้ อื่น (บาท)
3. รวมค่าใช้ จา่ ย (บาท)
4. รายได้ จากการลงทุนสุทธิ (บาท)
5. รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงิน
ลงทุน (บาท)
6. การเพิม่ ขึ ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุ ธิจาก
การดาเนินงาน (1) (บาท)

1 มกราคม 2564 ถึง
31 ธันวาคม 2564
84.34

1 มกราคม 2563 ถึง
31 ธันวาคม 2563
87.3

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
(3.39)

483,704,883
4,222,424
210,842,971
277,084,336
164,691,159

514,365,679
4,548,646
245,217,602
273,696,723
203,879,211

(5.96)
(7.17)
(14.02)
1.24
(19.22)

441,775,495

477,575,934

(7.50)

หมายเหตุ : (1) ซึง่ เป็ นผลจากการวัดค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามรอบระยะเวลาการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินโดย
ผู้ประเมินอิสระ

สาหรับผลการดาเนินงานปี 2564 กองทรัสต์มีรายได้ จากการลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 487.93 ล้ านบาท โดยมี
รายได้ ค่าเช่าและบริ การเป็ นรายได้ หลัก คิดเป็ นมูลค่า 483.70 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 99.13 ของรายได้ จากการลงทุน
ซึ่งลดลงจากปี 2563 จานวน 30.66 ล้ านบาท สาเหตุหนึ่งมาจากมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ
โรคโควิด -19 ให้ แก่ผ้ ูเช่าของกองทรั สต์ โดยให้ ส่วนลดรวมทัง้ สิน้ 8.05 ล้ านบาท และกองทรั สต์มีค่าใช้ จ่ายรวมทัง้ สิ ้น
210.84 ล้ านบาท โดยเป็ นต้ นทุนการเช่าและบริ การเป็ นค่าใช้ จ่ายหลัก คิดเป็ นมูลค่า 108.21 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 51.32
ของค่าใช้ จ่ายรวม โดยเป็ นค่าใช้ จ่ายเพื่อการบารุงรักษาอาคาร (Renovation) จานวน 28.02 ล้ านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการให้ บริการ ดังนัน้ สุทธิแล้ วกองทรัสต์มีรายได้ จากการลงทุนสุทธิจานวน 277.08 ล้ านบาท
ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจาปี 2564 ซึง่ ได้ จดั ทา
ขึ ้นอย่างถูกต้ อง และเป็ นไปตามข้ อกาหนดในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประจาปี 2565 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ประจาปี 2564
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : งบการเงินของกองทรัสต์สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ จดั ทาตามแนว
ปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพื น้ ฐานที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 สังกัดบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด (“PWC”) แล้ ว โดยรายละเอียด
งบการเงินปรากฏตามรายงานประจาปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1) ทังนี
้ ้ ข้ อมูลทางการเงินที่แสดงในงบ
การเงินดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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1 มกราคม 2564 1 มกราคม 2563
เปลี่ยนแปลง
ถึง 31 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม
(ร้ อยละ)
2564
2563

รายการ (หน่ วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่า
ยุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์อื่น
หนีส้ นิ รวม
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
รายได้ ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้ า
เงินประกันการเช่าและบริการ
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สุทธิ
หนี ้สินอื่น
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย
รวมรายได้
รวมค่าใช้ จา่ ย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไรสุทธิจากการจาหน่ายเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุน
การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

5,949,101,821
191,056,827
5,659,000,000

5,771,124,189
140,456,375
5,495,000,000

3.08
36.03
2.98

61,041,641
14,787,650
1,225,594
20,000,000
1,990,109
1,413,822,724
31,686,901
3,673,492
99,122,261
16,231,960
1,251,282,317
11,825,793
4,535,279,097
10.1517
487,927,307
210,842,971
277,084,336
262,719
164,428,440

92,763,797
18,158,218
1,821,531
20,000,000
2,924,268
1,417,612,087
32,656,206
4,745,581
100,982,462
16,599,556
1,248,661,367
13,966,915
4,353,512,102
9.7448
518,914,325
245,217,602
273,696,723
422,836
203,456,375

(34.20)
(18.56)
(32.72)
0.00
(31.95)
(0.27)
(2.97)
(22.59)
(1.84)
(2.21)
0.21
(15.33)
4.18
4.18
(5.97)
(14.02)
1.24
(37.87)
(19.18)

441,775,495
268,800,043
(300,522,199)
61,041,641

477,575,934
374,726,640
(311,573,637)
92,763,797

(7.50)
(28.27)
(3.55)
(34.20)

ความเห็นผู้จัดการกองทรั สต์ : งบการเงินของกองทรัสต์สาหรับสาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้
จัดทาขึน้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐานที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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กาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผ่านการตรวจสอบและ
รั บรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้จัดการกองทรั สต์จึงได้ อนุมัติงบการเงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2565 จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 พิจารณารับทราบงบการเงินของ
กองทรัสต์สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
วาระที่ 4

พิจารณารั บทราบการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ สาหรั บรอบปี บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เนื่องจากกองทรั สต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บญ
ั ชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่ น้อยกว่า 2 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี ซึ่ง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ ว (อ้ างอิงสถานะเงินสด) เท่ากับ 280.53 ล้ านบาท ผู้จดั การกองทรัสต์จงึ
ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์จากผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564 จานวน 4 ครัง้ อัตรารวม 0.5820 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็ นสัดส่วนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเท่ากับ
ร้ อยละ 92.68 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้ ว โดยสามารถสรุ ปรายละเอียดประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2564 ได้ ดงั นี ้
วันที่กรรมการมีมติ

วันจ่ ายเงินประโยชน์ เงินประโยชน์ ตอบแทน เงินประโยชน์ ตอบแทน
ตอบแทน
(บาทต่ อหน่ วย)
(ล้ านบาท)

รอบผลประกอบการ

13 พฤษภาคม 2564

10 มิถนุ ายน 2564

0.1310

58.52

1 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564

9 สิงหาคม 2564

6 กันยายน 2564

0.1310

58.52

1 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

11 พฤศจิกายน 2564

8 ธันวาคม 2564

0.1600

71.48

1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564

24 กุมภาพันธ์ 2565

21 มีนาคม 2565

0.1600

71.48

1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

โดยเปรี ยบเทียบการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ สาหรั บรอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 กับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ ดงั นี ้
รายการ
(1) ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
(2) การคืนส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
รวมเงินจ่ายผลตอบแทนและการคืนส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาพาร์
9.382 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ร้ อยละ)
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาตลาด
6.95 บาทต่ อ หน่ ว ย ณ วัน ที่ 30 ธั น วาคม 2564 และ 8.80 บาทต่ อ
หน่วย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (ร้ อยละ)
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ณ 31 ธันวาคม 2564
0.5820

ณ 31 ธันวาคม 2563
0.3200

0.5820
6.20

0.2680
0.5880
6.27

8.37

6.68

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนที่ ก าหนดไว้ ในสั ญ ญาก่ อ ตั ง้ ทรั ส ต์ จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2564 พิจารณารับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ สาหรับรอบปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
วาระที่ 5

พิจารณารับทราบการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 2565

วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจาก PWC ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชี
ของกองทรัสต์สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีค่าตอบแทน 730,000 บาท ซึง่ เป็ นอัตราคงเดิม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดงั นี ้
1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
2) นายบุญเรื อง เลิศวิเศษวิทย์
3) นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

โดยก าหนดให้ ผ้ ูสอบบัญ ชีคนใดคนหนึ่ งข้ างต้ นเป็ นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของกองทรัสต์ได้ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC ทาหน้ าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทน ทังนี
้ ้ รายละเอียด
ประวัติ ประสบการณ์ และการทางานของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ความเห็นผู้จัดการกองทรั สต์ : ผู้สอบบัญชีจาก PWC ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับกองทรัสต์ โดยมี
ความอิสระต่อการทาหน้ าที่ จึงเห็นสมควรแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจาก PWC ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของกองทรั สต์สาหรับรอบปี
บัญ ชี สิ น้ สุด 31 ธั น วาคม 2564 เป็ น ผู้ ส อบบัญ ชี ข องกองทรั ส ต์ ส าหรั บ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุด 31 ธั น วาคม 2565 โดยมี
ค่าตอบแทนเท่ากับ 730,000 บาท และเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 พิจารณารับทราบการ
แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าว
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ผู้จดั การกองทรัสต์ขอแจ้ งว่า ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ มีมติกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้ าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2565 ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
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ในการนี ้ บริ ษั ท จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ เข้ าร่ ว มประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจาปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Meeting) (เพี ย งรู ป แบบเดี ย วเท่ านัน้ โดยบริ ษั ท ไม่ ได้ จัด ห้ อ งและสถานที่ ไว้ สาหรั บ การประชุม ) และบริ ษั ท จะใช้
การลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทงหมด
ั้
บริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ย่ ืนคาร้ องและเอกสารที่เกี่ยวข้ องต่ าง ๆ ผ่ านระบบ e-Request
เพื่อให้ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ /ผู้รับมอบฉันทะ รั บชื่อผู้ใช้ งาน (Username) รหัสใช้ งาน (Password) และลิงก์ สาหรั บ
เข้ าร่ วมประชุม ตัง้ แต่ วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 (เฉพาะวันและเวลาทาการ) เป็ นต้ นไปจนกว่าการประชุมจะ
แล้ ว เสร็ จ โดยภายหลัง ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะได้ รั บ Username และ Password แล้ ว จะสามารถ
ลงทะเบียนผ่ านลิงก์ เพื่อร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ประจาปี 2565 ของกองทรั สต์ ได้ ในวันประชุม (วันพุธที่
20 เมษายน 2565) ตัง้ แต่ เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป
ตั ง้ แต่ วั นอั งคารที่ 12 เมษายน 2565 เป็ นต้ นไปจนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็ จ ผู้ถือหน่วยทรั สต์ หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะ สามารถยื่นแบบคาร้ องผ่านระบบ e-Request เพื่อรับ Username, Password และลิงก์
สาหรับเข้ าร่วมประชุม ได้ โดยเข้ าไปที่ https://inet.inventech.co.th/SPRIME142310R หรื อสแกนคิวอาร์ โค้ ด
สาหรั บผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทนตนเอง โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 (หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์ของกองทรัสต์ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20
บาท และโปรดยื่นคาร้ องและเอกสารที่เกี่ยวข้ องผ่านระบบ e-Request และจัดส่งต้ นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร
ประกอบตามที่กาหนดมายังที่อยู่ของบริษัทล่วงหน้ าทางไปรษณีย์เพื่อให้ บริษัทได้ รับภายในวันจันทร์ ท่ี 18 เมษายน 2565
นอกจากนี ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจพิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถศึกษาข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
และใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท และโปรดจัดส่งต้ นฉบับ
หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กาหนดมายังที่อยู่ของบริ ษัทล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ โดยไม่จาเป็ นต้ องยื่นคา
ร้ องผ่านระบบ e-Request
สาหรับเอกสารที่จะจัดส่งมายังบริษัท กรุณาจ่าหน้ าซองดังนี ้
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอส รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด
เลขที่ 123 ชัน้ 31 อาคารซันทาวเวอร์ ส เอ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
(สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ประจาปี 2565)

7

ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ
และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือ หน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)ได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคาแนะนา วิธีการ และขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้
ตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 6 โดยหากพบปั ญหาในการติดตัง้ หรื อใช้ งานระบบ สามารถติดต่อได้ ที่โทรศัพท์ 02-931-9131
ระหว่างวันที่ 12 – 20 เมษายน 2565 เวลา 8.30 – 17.30 น. (เฉพาะวันทาการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ )
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอส รี ท แมเนจเม้ นท์
จากัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-617-6465 และ 02-050-5555 ต่อ 259 ในวันและเวลาทาการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
โดย บริษัท เอส รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
- นายอรรชวิชย์ สิ งห์สวุ รรณ (นายอรรชวิชย์ สิงห์สวุ รรณ)
กรรมการผู้จดั การ
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