ที่ จท.11-640084
เรื่อง

แจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2563
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP)

เรียน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP)

วันที่ 5 เมษายน 2564

เอกสารแนบ 1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
2. รายงานประจำปี 2563 (รูปแบบ QR code) และช่องทางในการส่งคำถาม
ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) (“กองทุนรวม”) ได้มีประกาศแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การดำเนินการเกี่ ยวกั บการประชุมสามั ญผู้ ถือหน่วยลงทุ นประจำปี 2564 ภายใต้ ใ น
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีมติเห็นสมควรให้ดำเนินการตามแนวทาง ตามประกาศของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน/จ. 10/2564 เรื่องการผ่อนผันการดำเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่
คลี่คลาย และการประชุมสามัญประจำปีที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 นั้นเป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ
บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ
แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 ในการนี้บริษัทจัดการ จึงขอนำส่งผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีวาระเพื่อรับทราบ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
บริษัทจัดการ ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฎใน
เอกสารแนบ 1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
(SIRIP)
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของกองทุนรวม
บริษัทจัดการขอรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2563 ของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริษัทจัดการได้สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวม สำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่
31 ธัน วาคม 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ป รากฏในเอกสารแนบ 2 และ
เห็นสมควรที่จะรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2563 ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ ซึ่งมี
สาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานโดยสรุปได้ดังนี้
ความเห็นบริษัทจัดการ :
บริษัทจัดการเห็นว่า ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความ
ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
ผลการดำเนินงาน
1. รายได้จากการลงทุนรวม (บาท)
1.1 รายได้จากค่าเช่าและบริการ
1.2 รายได้ดอกเบี้ย
1.3 รายได้อื่น ๆ
2. รวมค่าใช้จ่าย (บาท)
2.1 ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
2.2 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
3. รายได้จากการลงทุนสุทธิ (บาท)
4. อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/เดือน)
5. อัตราการเช่าเฉลี่ย (ร้อยละ)

วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2563
2562
92,165,468 บาท
160,689,452 บาท
90,419,915 บาท
157,837,904 บาท
277,548 บาท
573,836 บาท
1,468,005 บาท
2,277,712 บาท
36,856,138 บาท
62,071,209 บาท
25,884,703 บาท
45,509,134 บาท
9,825,627 บาท
14,352,932 บาท
1,145,808 บาท
2,209,143 บาท
55,309,330 บาท
98,618,243 บาท
606 บาท/ตารางเมตร
676 บาท/ตารางเมตร
ร้อยละ 55
ร้อยละ 88
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วาระที่ 3

รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
บริษัทจัดการขอรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุน
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
กองทุนรวมได้จัดทำและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีของกองทุน
รวม) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรที่จะรายงานต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ

ความเห็นบริษัทจัดการ :
บริษัทจัดการเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ
กองทุนรวม มีความถูกต้องและเหมาะสม โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม (บาท)
หนี้สินรวม (บาท)
2.1 เงินกู้ยืมระยะยาว (บาท)
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
ผลการดำเนินงาน

รายได้รวม (บาท)
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (บาท)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
8.1 รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
8.2 รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุน
9. การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ
จากการดำเนินงาน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,890,983,378 บาท
1,979,446,420 บาท
40,639,286 บาท
40,699,843 บาท
1,850,344,092 บาท
1,938,746,577 บาท
10.8843 บาท
11.4043 บาท
วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
2563
2562
92,165,468 บาท
160,689,452 บาท
36,856,138 บาท
62,071,209 บาท
55,309,330 บาท
98,618,243 บาท
(82,511,815) บาท
(6,408,828) บาท
603,751 บาท
337,935 บาท
(83,115,566) บาท
(6,746,763) บาท
(27,202,485) บาท

92,209,415 บาท
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วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
บริ ษ ั ท จั ด การ ขอรายงานให้ ผ ู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ประจำปี 2563 กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตามที่กองทุนรวมได้มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
กำหนดให้บริษัทจัดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุง
แล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง โดยในรอบการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนรวมมีรายได้รวมทั้งสิ้น 92.17 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 36.86 ล้าน
บาท ทำให้กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 55.31 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาร่วมกับรายการขาดทุน
จากเงินลงทุนสุทธิทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงลดลง จำนวน 82.51 ล้านบาท กองทุนรวมจะ
มี สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ จ ากการดำเนิ น งานลดลงในรอบการดำเนิ น งานจำนวน 27.02 ล้ า นบาท โดยกองทุ น รวม
จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และกำไรสะสม จำนวนรวม 0.2900 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้
สามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายปันผลได้ดังนี้
ผลการดำเนินงาน
1. อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย)
1.1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม
1.2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม
1.3 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน
1.4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม
2. รวมเป็นการจ่ายเงินปันผล ทั้งสิ้น (บาท/หน่วย)
3. จำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)
4. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (บาท)
5. กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (บาท)
6. กำไรสะสม (บาท)
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้ว

วันที่ 1 มกราคม ถึง
31 ธันวาคม 2563
0.1400 /1 บาท/หน่วย
- บาท/หน่วย
0.0700 บาท/หน่วย
0.0800/2 บาท/หน่วย
0.2900 บาท/หน่วย
170,000,000 หน่วย
49,300,000 บาท
(27,816,560) /3 บาท
150,344,092 บาท
N/A

วันที่ 1 มกราคม ถึง
31 ธันวาคม 2562
0.1452 บาท/หน่วย
0.1500 บาท/หน่วย
0.1000 บาท/หน่วย
0.1500 บาท/หน่วย
0.5452 บาท/หน่วย
170,000,000 หน่วย
92,684,000 บาท
93,331,968 บาท
238,746,577 บาท
ร้อยละ 99.3

หมายเหตุ /1 อัตราเงินปันผล 0.1400 บาท/หน่วย เป็นอัตราเงินปันผลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 จ่ายจากกำไรสะสม
/2 อัตราเงินปันผล 0.0800 บาท/หน่วย เป็นอัตราเงินปันผลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 จ่ายจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสม
/3 เนื่องจากผลประกอบการปี 2563 ขาดทุนสุทธิ บริษัทจัดการจึงจ่ายจากกำไรสะสม
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ความเห็นบริษัทจัดการ :
บริษัทจัดการเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในปี 2563 (จากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31
ธันวาคม 2563 และกำไรสะสม) มีความถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม และ
เห็นสมควรที่จะรายงานต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับทราบ
วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทจัดการขอรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
2564 รายละเอียด ดังนี้
บริษัทจัดการได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของ
กองทุนรวมประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทน 635,000.00 บาท ดังมีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516
และ/หรือ
2. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3972
และ/หรือ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4496
และ/หรือ
3. นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4521
และ/หรือ
5. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6014
ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2564
635,000 บาท

ประจำปี 2563
635,000 บาท

เปลี่ยนแปลง
-

ความเห็นบริษัทจัดการ :
บริษัทจัดการเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ และอัตราค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นอยู่ในอัตราตลาดซึ่ง
สอดคล้องกับขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น อาทิ มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง และมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2564 จึงเห็นสมควร
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3972
นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4496
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4521
นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6014

และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ

5

เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2564 และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวน
635,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมแทนผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-

บริษัทจัดการ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP)
ประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ และเหตุการณ์ที่สำคัญ ตามรายละเอียดวาระเพื่อรับทราบข้างต้น ทั้งนี้หากผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีข้อซักถาม หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด สามารถส่งคำถามและข้อซักถามผ่านช่องทาง QR Code ตาม
รายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารแนบ 2 โดยสามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 โดย
บริษัทจัดการ จะสรุปข้อสงสัย หรือข้อซักถาม พร้อมรวบรวมและแสดงในรายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

(นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Remark: Unitholders can download this document in English version via the website of the management
company at https://www.scbam.com/medias/fund-doc/Invitation-letter/SIRIP_Invitation_letter_EN.pdf
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เอกสารแนบ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP)

สรุ ป รายงานการแจ้ งผลการดําเนิน งานของกองทุน รวม ประจําปี 2562
กองทุน รวมอสังหาริม ทรัพ ย์ แ สนสิร ิ ไพร์ ม ออฟฟิ ศ (SIRIP)
ตามทีบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ (SIRIP) (“กองทุนรวม”) ได้ ม ีป ระกาศแจ้ งต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยเมื.อ
วัน ที. 3 เมษายน 2563 ยกเลิก การจัด ประชุม สามัญ ผู้ถ ือ หน่ ว ยลงทุน ประจําปี 2563 ทีกําหนดไว้ ในวันที 27 เมษายน
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องลาดพร้ าว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว นัน: ทัง: นี :เพือดําเนินการตาม
แนวทางตามประกาศ ก.ล.ต. ที ทน. 23/2563 เรื อง การดําเนินการเกียวกับการจัดประชุมสามัญประจําปี ทีจัดขึน: ในปี พ.ศ.
2563 ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้ างพื :นฐาน เนืองจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติ ด เชื อ: ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) บ ริ ษั ท จั ด ก าร จ ะ
ดําเนิน การจัด ส่ งรายงานผลการดําเนิน งานประจําปี 2562 ให้ ผ้ ถู ือ หน่ ว ยลงทุน รั บ ทราบแทนการจัด ประชุม สามัญ ผู้
ถือ หน่ ว ยลงทุน ประจําปี 2563
ในการนี :บริษัทฯ จึงขอนําส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงานของกองทุนรวมประจําปี 2562 พร้ อมรวบรวมและสรุป
การตอบข้ อ ซัก ถาม ข้ อ สงสัย ตามที ได้ เปิ ด เพื อให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน ส่ งคํ า ถามระหว่า งวันที 22 เมษายน 2563 ถึ งวันที 8
พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี :
วาระที. 1. รับ ทราบรายงานการประชุม ครัง: ที.ผ่านมา
บริ ษั ท จัด การ ขอแจ้ งให้ ผ้ ูถื อหน่ วยลงทุน รับทราบรายงานการประชุมครั ง: ที ผ่ า นมาซึงประชุม ไปเมื อวันที 23
เมษายน 2562 ตามรายละเอียดทีปรากฎในเอกสารแนบ ; ของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจําปี 2562
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ (SIRIP) ซึง ได้ นําส่งก่อนหน้ าเพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบ
วาระที. < รับ ทราบผลการดําเนิน งานประจําปี 2562 ของกองทุน รวม
บริ ษัทจัดการฯ ได้ สรุปผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ตั :งแต่วนั ที Z มกราคม [\][ ถึงวันที ^Z ธันวาคม [\][
ซึง ปรากฏในรายงานประจําปี [\][ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานประจําปี [\][ จาก QR Code
ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารแนบ [ ของรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ทีนําส่งก่อนหน้ าโดยมีสาระสําคัญที
เกียวข้ องกับผลการดําเนินงานสรุปได้ ดงั นี :
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ผลการดําเนินงาน
1. รายได้ จ ากการลงทุน รวม (บาท)
Z.Z รายได้ จากค่าเช่าและบริการ
Z.[ รายได้ ดอกเบี :ย
1.3 รายได้ อืน ๆ
2. รวมค่ าใช้ จ่ าย (บาท)
2.1 ต้ นทุนค่าเช่าและบริการ
[.[ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
[.^ ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
3. รายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิ (บาท)
4. อัต ราค่ าเช่ าเฉลี.ย (บาท/ตารางเมตร/
เดือ น)
5. อัต ราการเช่ าเฉลี.ย (ร้ อ ยละ)

วันที Z มกราคม – ^Z ธันวาคม
2562
160,689,452 บาท
157,837,904 บาท
573,836 บาท
2,277,712 บาท
62,071,209 บาท
45,509,134 บาท
14,352,932 บาท
2,209,143 บาท
98,618,243 บาท
676 บาท/ตารางเมตร

วันที Z มกราคม – ^Z ธันวาคม
2561
163,442,401 บาท
162,903,981 บาท
381,256 บาท
157,164 บาท
59,826,288 บาท
42,429,555 บาท
14,670,173 บาท
2,726,560 บาท
103,616,113 บาท
629 บาท/ตารางเมตร

ร้ อ ยละ 89

ร้ อ ยละ 99

ความเห็น บริษัท จัด การ :
บริ ษัทจัดการเห็นว่า ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตามงบการเงิน สําหรับปี สิ :นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
มีความถูกต้ อง เหมาะสม และเป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
วาระที. 3 รับ ทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล ) และบัญชีก ําไรขาดทุน ประจําปี สิน: สุด ณ วัน ที. 31 ธัน วาคม 2562
บริ ษัทจัดการรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี
สิ :นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ (SIRIP) โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
แนบ < ของรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ทีนําส่งก่อนหน้ า โดยกองทุนรวมได้ จดั ทําและอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน (งบดุล) และบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิน: สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม) เสร็ จสิ :นเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว และเห็นสมควรทีจะรายงานต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพือ รับทราบ ดังนี :
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ผลการดําเนิน งาน
1. สินทรัพย์รวม (บาท)
2. หนี :สินรวม (บาท)
[.Z เงินกู้ยืมระยะยาว (บาท)
3. สินทรัพย์สทุ ธิ (บาท)
4. สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย (บาท)
ผลการดําเนิน งาน

วัน ที. 31 ธัน วาคม 2562
วัน ที. 31 ธัน วาคม 2561
1,979,446,420 บาท
1,978,135,141 บาท
40,699,843 บาท
40,919,979 บาท
1,938,746,577 บาท
1,937,215,162 บาท
11.4043 บาท
11.3953 บาท
วัน ที. 1 มกราคม ถึง 31 ธัน วาคม วัน ที. 1 มกราคม ถึง 31 ธัน วาคม
2562
2561
5. รายได้ รวม (บาท)
160,689,452 บาท
163,442,401 บาท
6. ค่าใช้ จ่ายรวม (บาท)
62,071,209 บาท
59,826,288 บาท
7. รายได้ จากการลงทุนสุทธิ (บาท)
98,618,243 บาท
103,616,113 บาท
g. รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
(6,408,828) บาท
(99,546,256) บาท
g.Z รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
337,935 บาท
236,180 บาท
g.[ รายการขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิด ขึน:
(6,746,763) บาท
(99,782,436) บาท
จากเงินลงทุน
h. การเพิ ม ขึ น: ในสิ น ทรั พ ย์ สุท ธิ จ ากการ
92,209,415 บาท
4,069,857 บาท
ดําเนินงาน
ความเห็น บริษัท จัด การ :
บริษัทจัดการเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิ :นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม
2562 ของกองทุนรวม มีความถูกต้ องและเหมาะสม และเห็นสมควรทีจ ะรายงานต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพือรับทราบ
วาระที. K รับ ทราบเรื.อ งการจ่ ายเงิน ปั น ผล ประจําปี 2562
บริษัทจัดการ รายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2562 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ (SIRIP) โดยมีรายละเอียด ดังนี :
ตามทีกองทุนรวมได้ มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผล ตามเกณฑ์ ทีกําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
กําหนดให้ บริษัทจัดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วของรอบปี
บัญชี โดยจ่ายไม่น้อยกว่าปี ละ [ ครัง: โดยในรอบการดําเนินงานระหว่างวันที 1 มกราคม 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562
กองทุนรวมมีรายได้ รวมทัง: สิ :น 160.69 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายทัง: สิ :น 62.07 ล้ านบาท ทําให้ กองทุนรวมมีรายได้ จากการ
ลงทุนสุทธิ 98.62 ล้ านบาท และเมือพิจารณาร่ วมกับรายการ ขาดทุน จากเงินลงทุนสุทธิทงั : ในส่วนทีเกิดขึน: จริ งและทียังไม่
3

เกิดขึน: จริ ง จํานวน 6.41 ล้ า นบาท กองทุนรวมจะมีสินทรัพย์สุทธิจ ากการดําเนินงานเพิมขึน: ในรอบการดําเนินงานจํานวน
92.21 ล้ านบาท โดยกองทุนรวมจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2562 และกําไรสะสม จํานวนรวม 0.5452
บาทต่อหน่วย ทัง: นีส: ามารถสรุ ปรายละเอียดการจ่ายปั นผลได้ ดังนี :
ผลการดําเนิน งาน

วัน ที. ; มกราคม ถึง L;
ธัน วาคม 2562

Z. อัตราเงินปั นผล ประจําปี [\]2 (บาท/หน่วย)
Z.Z ระหว่างวันที Z มกราคม – ^Z มีนาคม [\]2
Z.[ ระหว่างวันที Z เมษายน – ^1 กรกฎาคม [\]2
Z.^ ระหว่างวันที Z สิงหาคม – ^j กันยายน [\]2
Z.k ระหว่างวันที Z ตุลาคม – ^Z ธันวาคม [\]2
และกําไรสะสม
[. รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผล ทังสิ
: :น (บาท/หน่วย)
^. จํานวนหน่วยทีจาํ หน่ายแล้ วทังหมด
:
(หน่วย)
k. รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
: :นประมาณ (บาท)
\. กําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ ว (บาท)
]. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิที
ปรับปรุงแล้ ว

วัน ที. ; มกราคม ถึง L;
ธัน วาคม 2561

0.1452 บาท/หน่วย
0.1500 บาท/หน่วย
0.1000 บาท/หน่วย
0.1500 บาท/หน่วย

0.1560 บาท/หน่วย
0.1520/1 บาท/หน่วย
0.1470/2 บาท/หน่วย
0.1382 บาท/หน่วย

0.5452 บาท/หน่วย
170,000,000 หน่วย
92,684,000 บาท
93,331,968 บาท
ร้ อยละ 99.3

0.5932 บาท/หน่วย
170,000,000 หน่วย
100,844,000 บาท
8,250,868 บาท
ร้ อยละ 1,222.2

หมายเหตุ /Z อัตราเงินปั นผล j.Z\[j บาท/หน่วยเป็ นอัตราเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานระหว่างวันที Zเมษายน – ^j มิถนุ ายน [\]Z
/[ อัตราเงินปั นผล j.Zklj บาท/หน่วยเป็ นอัตราเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานระหว่างวันที Z กรกฎาคม – ^j กันยายน [\]Z

ความเห็น บริษัท จัด การ :
บริ ษัทจัดการเห็นสมควรว่า การจ่ายเงินปั นผลในปี 2562 (จากผลการดําเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที
1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) มีความถูกต้ องเหมาะสม และเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
และเห็นสมควรทีจะรายงานต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพือรับทราบ
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วาระที. M รับ ทราบการแต่ งตัง: ผู้ส อบบัญชีแ ละการกําหนดค่ าตอบแทนผู้ส อบบัญชี
บริ ษัทจัด การขอรายงานให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตัง: ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี
2563 รายละเอียด ดังนี :
บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาและเสนอให้ แต่งตั :งผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดเป็ นผู้สอบบัญชีของ
กองทุนรวมประจําปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน 635,000.00 บาท ดังมีรายชือดังนี :
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวรุ้งนภา
นายชยพล
นางกิงกาญจน์
นางสาวพิมพ์ใจ
นางสาวเกิดศิริ

เลิศสุวรรณกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ^\Z]
ศุภเศรษฐนนท์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ^hl[
อัศวรังสฤษฎ์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต kkh]
มานิตขจรกิจ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต k\[Z
กาญจนประกาศิต เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ]jZk

และ/หรื อ
และ/หรื อ
และ/หรื อ
และ/หรื อ

ตารางเปรียบเทียบอัต ราค่ าตอบแทนผู้ส อบบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ประจําปี [\]^

ประจําปี [\][

เปลียนแปลง

635,000 บาท

600,000 บาท

เพิมขึ :น ^\,000 บาท (ร้ อยละ ])

ความเห็น บริษัท จัด การ :
บริ ษั ทจัด การเห็ นว่า ผู้ส อบบัญ ชี จ ากบริ ษัท สํ า นัก งาน อีว าย จํา กัด ได้ ปฏิ บัติ หน้ า ที อ ย่ างเหมาะสมและไม่ มี
ความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็ นอิสระต่อการทําหน้ าที และอัตราค่าธรรมเนียมทีเพิม
ขึ :นอยู่ในอัตราตลาดซึงสอดคล้ องกับขอบเขตงานทีเพิมขึน: อาทิ มาตรฐานการบัญชีทีเปลียนแปลง และมีผลใน
วันที 1 มกราคม 2563 จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั :งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดโดยมีรายชือ
ดังต่อไปนี :
1. นางสาวรุ้งนภา
2. นายชยพล
3. นางกิงกาญจน์

เลิศสุวรรณกุล
ศุภเศรษฐนนท์
อัศวรังสฤษฎ์

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ^\Z]
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ^hl[
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต kkh]

และ/หรื อ
และ/หรื อ
และ/หรื อ

4. นางสาวพิมพ์ใจ
5. นางสาวเกิดศิริ

มานิตขจรกิจ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต k\[Z
กาญจนประกาศิต เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ]jZk

และ/หรื อ
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เป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจําปี [\]3 และเห็นสมควรให้ กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563
เป็ นจํานวน ]^\,jjj บาท ในกรณีทีผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอืน ของสํานักงานทําหน้ าทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม
แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ น และเห็นสมควรทีจ ะรายงานต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพือรับทราบ
วาระที. N

เรื.อ งอื.น ๆ (ถ้ ามี)
บริษัทจัดการขอแจ้ งการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
(SIRIP) มีผล ณ วันที 13 เมษายน 2563 เพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยรับทราบ ดังนี :
บริ ษัทหลัก ทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัด การของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ (SIRIP) ขอรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบว่า กองทุนรวมได้ รับความ
เห็ น ชอบการแก้ ไขเพิ ม เติ ม โครงการจากสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
(“สํานักงาน”) เมือวันที Z^ เมษายน [\]^ โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี :

ลําดับ
1.

เรื.อ ง

สาเหตุแ ห่ งการแก้ ไ ข

วิธีก ารคํ า นวณ กํ า หนดเวลาในการคํ านวณและ แก้ ไขตามประกาศคณะกรรมการกํา กับตลาดทุน ที ทจ.
การประกาศมูลค่า ทรัพ ย์สิน มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ [j/[\]Z เรื องหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงานการ
และมูลค่าหน่วยลงทุน
เปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ทีมีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรื อโครงสร้ างพื :นฐาน (ฉบับประมวล)

ทังนี
: : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ ที www.scbam.com หรื อสอบถามรายละเอียดเพิม เติม
ได้ ทฝี ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ของบริษัท โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 8.30 น. – 17.00 น. ของทุกวันทําการ
ตามที ได้ เปิ ด เพื อ ให้ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ส่ งคํ า ถามและ ข้ อ สงสัย ระหว่ า งวัน ที 22 เมษายน 2563 ถึ ง วัน ที 8
พฤษภาคม 2563 ปรากฎว่ามิได้ มีผ้ ูถือหน่วยของกองทุนรวม ส่งข้ อซักถามตามช่องทางทีบริ ษัทกํ าหนด อย่างไรก็ตามทาง
บริ ษัทจัดการขอแจ้ งเหตุการณ์ สําคัญ เรื องสําคัญในการตรวจสอบบัญชี แผนธุรกิจในปี 2563 รวมถึงนโยบาย/ แนวทางการ
ต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน ดังนี :
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เหตุก ารสําคัญในปี ที.ผ่ านมา ได้ แ ก่
• เมือวันที 30 มีนาคม 2562 ผู้เช่ารายใหญ่ บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) และกลุม่ บริษัทเดียวกัน (“กลุ่มบริษัทแสนสิริ”)
ซึง เป็ นผู้เช่าพืน: ทีรายใหญ่ ของอาคารสิริภิญโญ แจ้ งความประสงค์ต่อสัญญาเช่าขนาดพืน: ที h,\^^ ตารางเมตร (ร้ อยละ
\Z.g\ ของพื น: ที ให้ เช่ารวม) กับ ทางกองทุน รวมต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา ; ปี ตัง: แต่ ว ัน ที. L; มี น าคม <MN< ถึง LP
มีน าคม <MNL โดยส่งคืนพืน: ที Z,\\^ ตารางเมตร (ร้ อยละ g.k\ ของพืน: ทีให้ เช่ารวม) ซึงเป็ นส่วนทีไม่ต่อสัญ ญาให้ แก่
กองทุนรวม เมือครบกําหนดสัญญาในวันที ^j มีนาคม [\][
• บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) แจ้ งความประสงค์ขอซื :ออาคารสิริภิญโญจากทางกองทุนรวม ทังนี
: :บริษัทจัดการพิจารณา
แล้ วเห็นควรให้ ดําเนินการประกาศรับข้ อเสนอจากผู้สนใจซื :ออาคารสิริภิญโญ โดยพิจารณาให้ เปิ ดซองเสนอราคาซื :อพร้ อม
กันในวันที [\ มีนาคม [\][ ซึงบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วว่าเป็ นวิธีทีเหมาะสม ทังในด้
: านความโปร่ งใส ระยะเวลาการ
ดําเนินการ และความครบถ้ วนของข้ อมูล อย่างไรก็ตาม ณ วันเปิ ดซองราคา เมือวันที [\ มีนาคม [\][ มีผ้ สู นใจซื :ออาคาร
จํานวน [ ราย แต่ไม่มีผ้ เู สนอซื :อรายใดเสนอราคาเกินกว่าเกณฑ์ราคาขันตํ
: า ทีคณะกรรมการการลงทุนกําหนดไว้ ส่งผลให้
กระบวนการเปิ ดให้ มีการยืนราคาเสนอซื :อในครัง: นีส: ิ :นสุดลง และกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศยังคง
ดําเนินธุรกิจการให้ เช่าอาคารสํานักงานสิริภิญโญต่อไป
เรื.อ งสําคัญในการตรวจสอบบัญชีท.ผี ่ านมา
1) ตั :งแต่ปี 2559 รายงานผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ได้ เพิมส่วนทีเรี ยกว่า เค เอ เอ็ม (Key Audit Matters - KAM) ซึงเป็ นส่วน
หนึงของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ รหัส 701 : การสือสารเรื องสําคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต โดย KAM คือเรื องสําคัญทีผ้ สู อบบัญชีต้องการสือสารถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินปี
ปั จจุบนั ให้ แก่ผ้ ทู ีใช้ งบการเงินรับทราบ และเป็ นเรื องทีผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบจนเป็ น
ทีพอใจแล้ ว การรายงาน KAM ของผู้สอบบัญชีจึงไม่กระทบต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี แต่กลับช่วยเพิมคุณค่า
ของรายงานของผู้สอบบัญ ชีและช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงเรื องสํา คัญ ในงบการเงินของกิจการนัน: ๆ เพือนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจได้ อย่างเชือมัน มากขึ :น
ทัง: นี : เรื องสําคัญในการตรวจสอบบัญ ชี(KAM) เรื องสําคัญในการตรวจสอบบัญ ชี ในทีผ่านมา(Key Audit Matters) โดย
อ้ างอิงรายละเอียดจากงบการเงินสําหรับปี สิน: สุดวันที ^Z ธันวาคม [\][ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของ
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํา กัด ได้ แสดงเรื องสํา คัญ ในการตรวจสอบ กล่าวคือเรื อง 1) การรับรู้ รายได้ อ้ า งถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้ อ 5.1 2) การวัดมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์” อ้ างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 5.2 และ
ข้ อ 7
ทังนี
: : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถพิจารณารายละเอียดเพิม เติมในเรื องดังกล่าวได้ จากงบการเงินทีบริษัทจัดการได้ เผยแพร่แล้ ว
บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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แผนธุร กิจ ในปี 2563 หรือ แผนในอนาคต ได้ แ ก่
• ทางกองทุนรวม SIRIP จะเร่งทําการตลาดในการจัดหาผู้เช่าพื :นทีเพิม เติมสําหรับอาคารสิริภิญโญ เพือทดแทนผู้เช่าราย
ใหญ่ซึงสิ :นสุดสัญญาเช่าลงใน เดือนมีนาคม 2563 โดยอัตราการเช่าของอาคารสิริภิญโญหลังจากผู้เช่ารายใหญ่ดงั กล่าว
ออก อยู่ที ร้ อยละ 37
• เพือเป็ นการเพิมโอกาสในการหาผู้เช่าพืน: ทีเพิม เติม ทางกองทุนอยู่ในระหว่างการศึก ษาแนวทางการประโยชน์ จาก
อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอืน นอกเหนือจาก อาคารสํานักงานให้ เช่า อาทิ การให้ เช่าแก่สถานศึกษาต่าง ๆ
• บํารุงรักษาสภาพทรัพย์สินให้ อยู่ในสภาพดี เพือยืด อายุการใช้ งานและเพือให้ ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
จัดเตรี ยมทรัพย์สินต่าง ๆ เพือให้ พร้ อมใช้ ในการจัดหาประโยชน์
แนวทางการต่ อ ต้ านทุจ ริต คอร์ ร ัป ชั.น
บริ ษั ทหลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน ไทยพาณิ ช ย์ จํา กัด ได้ ประกาศ นโยบายธรรมาภิ บ าลการลงทุน และนโยบายต่ อ ต้ า น
คอร์ รัปชันและสินบน ดังนี :
นโยบายธรรมาภิบ าลการลงทุน (Investment Governance Cozde Policy – I Code Policy)
1. วัต ถุป ระสงค์ ห ลัก การและเหตุผ ล
เนืองด้ วย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ ให้ ความสําคัญแก่ผ้ ลู งทุนสถาบันในการตระหนัก
ถึงบทบาทการบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ เพือให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหาด้ านสังคม และสิงแวดล้ อมทีมีกระทบอย่างมากต่อ
ความเป็ นอยู่ของประชากร โดยนอกจากจะพิจารณาลงทุน จากปั จจัยด้ านผลตอบแทนและความเสียงของกิจการทีลงทุนแล้ ว
ควรพิ จ ารณาความเรื องความรั บผิ ด ชอบต่ อสังคม สิ งแวดล้ อมและการกํ ากับ ดูแลกิ จ การที ดีข องกิจ การดังกล่า ว บริ ษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด(“บริ ษัท”) ได้ สนับสนุนและประกาศแสดงเจตนารมณ์ เข้ าร่ วมปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน นโยบายฉบับนี : จึงกําหนดขึน: เพือส่งเสริ มและเป็ นหลักปฏิบัติให้ กระบวนการการ
ลงทุนของบริษัทมีการตัดสินใจและติดตามการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพิมขึ :น โดยพิจารณาถึงปั จจัยการกํากับดูแลกิจการที
ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิงแวดล้ อมของบริ ษัททีลงทุน ซึงปั จจัยดังกล่าว นอกจากจะช่วยสร้ างสภาพแวดล้ อมการ
ลงทุนทีดีและเป็ นประโยชน์แล้ ว ยังคงส่งผลดีทงด้
ั : านความเสียงและผลตอบแทนทีดีในระยะยาวต่อผู้ลงทุนของบริษัท
2. หลัก ธรรมาภิบ าลการลงทุน สําหรับ ผู้ล งทุน สถาบัน
หลักปฏิบตั ิที 1 : กําหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนทีชดั เจน
หลักปฏิบตั ิที 2 : มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพือ ประโยชน์ทีดีทีสดุ ของลูกค้ า
หลักปฏิบตั ิที 3: ตัดสินใจและติดตามบริษัททีลงทุนอย่างใกล้ ชิดและทันเหตุการณ์
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หลักปฏิบัติที 4 : เพิมระดับในการติดตามบริ ษัททีลงทุน เมือเห็นว่าการติดตามในหลัก ปฏิบัติที 3 ไม่เพีย งพอ (Escalating
Investee Companies)
หลักปฏิบตั ิที 5 : เปิ ดเผยนโยบายการใช้ สิทธิออกเสียงและผลการใช้ สิทธิออกเสียง
หลักปฏิบตั ิที 6 : ร่วมมือกับผู้ลงทุนอืนและผู้มีส่วนได้ เสียตามความเหมาะสม(Collective Engagement)
หลักปฏิบตั ิที 7 : เปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อลูกค้ าอย่างสมําเสมอ
หมายเหตุ : อนุมตั กิ ารทบทวนนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัท เมือวันที 14 มกราคม 2563
https://www.scbam.com/medias/upload/ann/Web-I-Code.pdf
นโยบายต่ อ ต้ านคอร์ รัป ชัน และสิน บน
หลัก การ
หนึงในค่านิยมหลักของบริ ษัท คือ การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนัน: การคอร์ รัปชันและ
ติดสินบนหรื อการพยายามกระทําการดังกล่าวในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทถือเป็ นการขัดต่อค่านิยมหลักของบริษัท และไม่
อาจยอมรับหรื อยอมให้ เกิดขึ :นได้ ค่านิยมหลักนีไ: ด้ มีการประกาศไว้ อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณสําหรับกรรมการและพนักงาน
ของบริษัท กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี : โดยเฉพาะอย่างยิงข้ อห้ าม
(Z) การเรี ยกร้ องจัดหาหรื อรับสินบนเพือประโยชน์ของกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษัท หรื อเพือประโยชน์ของผู้ทีมี
ส่วนเกียวข้ องกับตน ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลในครอบครัว เพือน หรื อผู้ทีมีส่วนเกียวข้ องในลักษณะอืนใด
([) การเสนอให้ คํามัน สัญญาหรื อให้ สินบนแก่เจ้ าหน้ าทีของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าทีภาคเอกชนอืน ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
โดยทางอ้ อมในนามหรื อเพือประโยชน์ของบริษัท
(^) การใช้ อํานาจหน้ าทีโ ดยทุจริต
นโยบายฉบับนี :ถือเป็ นมาตรฐานขันตํ
: าสําหรับการต่อต้ านคอร์ รัปชันและสินบนโดยมาตรฐานทีสงู ขึ :นอาจจะถูกนํามาใช้ กรณีมี
ข้ อกําหนดตามกฎหมายในบางท้ องถินสําหรับการทําธุรกรรมบางประเภทและอยูภ่ ายใต้ หลักจรรยาบรรณของบริษัท
นิยาม "คอร์ ร ัป ชัน และสิน บน"
“คอร์ รัปชัน” หมายถึง การใช้ อํานาจหรื อหน้ าทีโดยทุจริ ตเพือประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอืน รวมถึงการติดสินบน
การกรรโชก การฉ้ อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การยักยอกเงิน การฟอกเงิน และการกระทําอืน ๆ ทีมี
ลักษณะคล้ ายกัน
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“สินบน” หมายถึง การกระทําในรูปแบบใด ๆ ทีเป็ น การเสนอ การให้ สญ
ั ญา การมอบให้ การยอมรับ การเรี ยกร้ องที
ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะทีเป็ นการจูงใจให้ มีการปฏิบตั ิใด ๆ ทีขดั ต่อกฎหมายหรื อขัดต่อหน้ าทีความ
รับผิดชอบ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้ รวมถึงของขวัญ บริการ เงินสด หรื อรูปแบบอืน ๆ ทีอาจให้ โดยตรง หรื อผ่านบุคคล
อืน หรื อเพือบุคคลอืนด้ วยการจูงใจให้ มีการปฏิบตั ิใดๆ ให้ รวมถึงการกระทําต่อเจ้ าหน้ าทีรัฐหรื อเจ้ าหน้ าทีภาคเอกชนด้ วย
รูป แบบการคอร์ ร ัป ชัน และสิน บนและนโยบายอื.น ๆ ที.เ กี.ย วข้ อ ง
1. การช่วยเหลือทางการเมือง
การช่วยเหลือทางการเมืองทีสอดคล้ องตามทีกฎหมายกําหนดให้ สามารถกระทํา โดยต้ องปฏิบตั ิอย่างโปร่งใสและมีการเปิ ดเผย
อย่างเหมาะสม และได้ รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทหรื อคณะผู้บริหารบริษัท
2. การบริจาคเพือ การกุศล
การบริจาคเพือการกุศลถือเป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรมองค์กรของบริษทั เพือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพือบรรเทาความ
เดือดร้ อนให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ หรื อเพือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างถ้ วนหน้ า ทังในปั
: จจุบนั และอนาคต ทังนี
: :
การบริ จ าคเพื อ การกุศ ลดังกล่ าวต้ องได้ รับ อนุมัติ ต ามกระบวนการที บ ริ ษั ท กํ า หนดและกระทํ า อย่ า งโปร่ งใส พร้ อมกับ มี
วัตถุประสงค์ของการบริ จาคอย่างชัดเจน และจะต้ องไม่มีการบริ จาคใด ๆ ทีทําขึ :นเพือบังหน้ าหลบเลียงการคอร์ รัปชันและ
สินบน
3. การให้ เงินสนับสนุน
การให้ เงินสนับสนุนโดยทัว ไปแล้ ว จะทําเพือส่งเสริ มภาพลักษณ์หรื อชือเสียงขององค์กร ซึง ปกติมกั กระทําผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
การให้ เงินสนับสนุนจะต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณาตัดสินใจทีโปร่ งใส มีการทําสัญญาหรื อมีหลักฐานการให้ เงินอย่าง
ถูกต้ อง ซึง ต้ องได้ รับอนุมตั ิตามกระบวนการทีบริษัทกําหนดและจะต้ องไม่มีการให้ เงินสนับสนุนใด ๆ ทีทําขึ :นเพือบังหน้ าหลบ
เลียงการคอร์ รัปชันและสินบน
4. การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก
การจ่ายค่าอํานวยความสะดวกทีอาจนําไปสู่การคอร์รัปชัน ถือเป็ นสิงต้ องห้ ามกระทํา
5. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้ อนรับ และค่าใช้ จ่ายอืนๆ
ค่าของขวัญ ค่ า บริ ก ารต้ อนรั บ และค่ าใช้ จ่า ยอืน ๆ อาจนํ า มาซึงความเสีย งต่ อการคอร์ รัป ชัน ดังนัน: จึงกํ า หนดให้ มีก าร
ประกาศใช้ No Gift Policy กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้ องไม่รับหรื อให้ ของขวัญหรื อการบริ การต้ อนรับทีตระหนักได้
โดยทัว ไปว่ามีการหวังผลทีจะนําไปสู่การคอร์ รัปชัน อย่างไรก็ดี หากการรับหรื อให้ ของขวัญหรื อการบริ การต้ อนรับ ไม่ได้ มีข้อ
ผูกมัดหรื อสร้ างภาระให้ เกิดความรู้ สึกว่าต้ องมีการตอบแทนทีเป็ นการคอร์ รัปชัน และสอดคล้ องตามธรรมเนียมประเพณี ที
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ปฏิบตั ิเป็ นปกติ ก็เป็ นสิงทีกระทําได้ หากสอดคล้ องตามเกณฑ์และจรรยาบรรณทีบริ ษัทกําหนด การกรรโชก การฉ้ อโกง การ
หลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การยักยอกเงิน การฟอกเงิน และการกระทําอืน ๆ ทีมีลกั ษณะคล้ ายกัน
6.การใช้ อํานาจหน้ าทีโดยทุจริต เพือกระทําการ เช่น การกรรโชก การฉ้ อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน
การยัก ยอกเงิน การฟอกเงิน และการกระทําอืน ๆ ทีมีลัก ษณะคล้ ายกัน ถือเป็ นการกระทํา ทีทุจ ริ ตต้ องห้ ามตามกฎหมาย
ต้ องห้ ามกระทําอย่างชัดแจ้ งตามนโยบายฉบับนี :
มาตรการต่ อ ต้ านคอร์ ร ัป ชัน และสิน บน (มาตรการ)
บริษัทมุ่งมัน ทีจะนํามาตรการทีมีประสิทธิภาพเพือต่อต้ านคอร์ รัปชันและสินบนไปใช้ โดยมาตรการนี :จะต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทและสือสารให้ แก่กรรมการและพนักงานทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกทราบอย่างสมําเสมอ
เพือปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ยอมรับการคอร์ รัปชันและสินบนโดยเด็ดขาด
ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายฉบับนี : มีผลบังคับใช้ กับบริ ษัทรวมถึงกรรมการและพนักงานทุกคน และธุรกิจทีเกียวข้ องกับบริษัททัง: หมด
นอกจากนัน: ให้ นําไปใช้ กบั ตัวแทน ผู้ร่วมธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้ าและบุคคลใด ๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทเท่าทีจะ
สามารถดําเนินการได้ ตามความเหมาะสม
บทลงโทษ
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี : ไม่ว่าจะโดยกรรมการหรื อพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการ
ทางวินยั ของบริ ษัท และอาจมีการตักเตือน ลงโทษหรื อเลิกจ้ าง นอกจากนัน: ยังอาจมีการดําเนินคดีทงทางแพ่
ั:
งและอาญาหาก
พบว่าเป็ นการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิโดยเจตนา
หมายเหตุ : ประกาศ ณ 14 มกราคม 2563 (https://www.scbam.com/th/annouce/announce-031214)

ลงชือ ____________________________________
(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์ มออฟฟิ ศ
โดย บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
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