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จท. 11 - 660077 
 30 มีนาคม 2566 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) 

เรียน ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) 

เอกสารแนบ 1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2565 (QR Code) 
2. รายงานประจ าปี 2565 (QR Code) 
3. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 
4. หนงัสือมอบฉนัทะ 
5. ประวตัิผู้ รับมอบฉนัทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั ที่เสนอชือ่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุมอบฉนัทะ 
6. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
7. ประกาศความเป็นส่วนตวัเก่ียวกับการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Privacy Notice) 

ด้วยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“บริษัทจดัการ”) ในฐานะบริษัทจดัการของกองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) (“กองทุนรวม”) ได้มีประกาศแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่ อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2566 เร่ืองการจัดประชุมสามัญประจ าปี  2566 ในวันพฤหัสบดีที่  20 เมษายน 2566  
เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน 13.30 น.) เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ลาดพร้าว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชมุตามวนั และเวลาดงักล่าว เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2565 

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจดัการจึงจดัประชมุสามญั
ผู้ ถือหน่วยลงทนุประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) 

ดงัที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจดัการ ขอเสนอต่อที่ประชมุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรับทราบสรุปรายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2565 กองทนุรวม ตามรายละเอยีดที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 1 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของกองทนุรวม 

 ขอเสนอตอ่ที่ประชมุพจิารณารับทราบผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ 
(SIRIP) ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 บริษัทจัดการได้สรุปผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และรายละเอียดที่ส าคัญที่ เกิดขึ น้  ตั ง้แต่ 
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในเอกสารแนบ 2 และเห็นสมควรที่จะแถลงผลการด าเนินงานของกองทุนรวมต่อที่ประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566 เพื่อรับทราบ ซึง่มีสาระส าคญัเก่ียวข้องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดงันี ้

 ความเหน็บริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการ เห็นว่า ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตามงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2565 มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยสามารถสรุป
สาระส าคญัได้ดงันี ้

 

ผลการด าเนินงาน 
วันที่ 1 มกราคม 

ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2565 
วันที่ 1 มกราคม 

ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
1. รายได้จากการลงทนุรวม  (บาท) 
       1.1 รายได้จากคา่เชา่และบริการ 
       1.2 รายได้ดอกเบีย้ 
       1.3 รายได้อื่น ๆ 

76,591,677 บาท 
76,013,451 บาท 

282,210 บาท 
296,016 บาท 

73,206,688 บาท 
72,453,073 บาท 

235,158 บาท 
518,457 บาท 

2. รวมค่าใช้จ่าย  (บาท) 
2.1 ต้นทนุคา่เชา่และบริการ 
2.2 ค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ 
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

42,179,727 บาท 
31,863,636 บาท 

8,475,878 บาท 
1,840,213 บาท 

36,045,118 บาท 
25,974,491 บาท 

8,342,998 บาท 
1,727,629 บาท 

3. รายได้จากการลงทนุสุทธิ  (บาท) 34,411,950 บาท 37,161,570 บาท 
4. อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/

เดือน) 
618 บาท/ตารางเมตร 602 บาท/ตารางเมตร 

5. อัตราการเช่า ณ สิน้ปี (ร้อยละ) ร้อยละ 48 ร้อยละ 45 
 
วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนของกองทนุรวม ประจ าปีสิน้สุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของกองทนุรวม โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 กองทุนรวมได้จดัท าและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เสร็จสิน้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรท่ีจะรายงานต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อรับทราบ  
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 ความเหน็บริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงนิ (งบดลุ) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2565 ของกองทนุรวม มีความถกูต้องและเหมาะสม โดยสามารถสรุปสาระส าคญัได้ ดงันี ้

ฐานะการเงนิ  วันที่ 31 ธันวาคม 2565 วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
1. สินทรัพย์รวม  (บาท) 1,921,014,497   บาท 1,882,834,680   บาท 
2. หนีสิ้นรวม  (บาท) 32,074,512   บาท 31,735,875   บาท 
       2.1 เงินกู้ยืมระยะยาว  (บาท) - - 
3. สินทรัพย์สทุธิ  (บาท) 1,888,939,985   บาท 1,851,098,805   บาท 
4. สินทรัพย์สทุธิต่อหนว่ย  (บาท) 11.1114   บาท 10.8888   บาท 

ผลการด าเนินงาน 
วันที่ 1 มกราคม 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
วันที่ 1 มกราคม 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
5. รายได้รวม  (บาท) 76,591,677   บาท 73,206,688   บาท 
6. ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) 42,179,727   บาท 36,045,118   บาท 
7. รายได้จากการลงทนุสทุธิ (บาท) 34,411,950   บาท 37,161,570   บาท 
 8.   รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 
       8.1 รายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 
       8.2 รายการก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้    
             จากเงินลงทนุ 

37,429,230   บาท 
- 

37,429,230   บาท 

3,730,143   บาท 
- 

3,730,143   บาท 

 9.  การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุธิ    
      จากการด าเนินงาน 

71,841,180   บาท 40,891,713   บาท 

 
วาระที่ 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2565 

 ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2565 ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์แสน
สิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 ตามที่กองทุนรวมได้มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  
โดยก าหนดให้บริษัทจัดการ ฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิ 
ที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ทัง้นี ้โดยในรอบปีบัญชี 2565 (ตัง้แต่วันที่  
1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565) กองทุนรวมมีรายได้รวมทัง้สิน้ 76.59 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่าย
ทัง้สิน้ 42.18 ล้านบาท ท าให้กองทนุรวมมีรายได้จากการลงทนุสทุธิ 34.41 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาร่วมกับ
รายการก าไรสุทธิทัง้ในส่วนที่เกิดขึน้จริงและที่ยังไม่เกิดขึน้จริงเพิ่มขึน้ 37.43 ล้านบาท กองทุนรวมจะมี
สินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ในรอบการด าเนินงานจ านวน 71.84 ล้านบาท โดยกองทนุรวมจ่ายเงิน
ปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 และก าไรสะสม จ านวนรวม 0.2000 บาทต่อหน่วย  
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 กองทุนรวมได้มีการพิจารณาปรับปรุงรายการส าหรับค านวณก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามแนวปฏิบัติของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยในปี 2565 มีการกันส ารองเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการค านวณก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว จ านวน 1 รายการ ได้แก่ รายการปรับปรุงหกัเงินส ารอง
เพื่อโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์จ านวนทัง้สิน้ 4.15 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนรวมจ่ายเงินปันผลคิดเป็น
ร้อยละ 111 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว ทัง้นี ้สามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายปันผลได้ดงันี ้

ผลการด าเนินงาน 
วันที่ 1 มกราคม 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
วันที่ 1 มกราคม 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
1. อตัราเงินปันผล (บาท/หน่วย) 
    1.1 ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม  
    1.2 ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน – 30 มิถนุายน  
    1.3 ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน  
    1.4 ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม  

 
0.0500  บาท/หน่วย 
0.0500 บาท/หน่วย 
0.0500 บาท/หน่วย 
0.0500 บาท/หน่วย 

 
0.0500  บาท/หน่วย 
0.0550 บาท/หน่วย 
0.0511 บาท/หน่วย 
0.0500 บาท/หน่วย 

2. รวมเป็นการจา่ยเงินปันผล ทัง้สิน้ (บาท/หน่วย) 0.2000 บาท/หน่วย 0.2061 บาท/หน่วย 
3. จ านวนหน่วยที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด (หน่วย) 170,000,000  หน่วย 170,000,000  หน่วย 
4. รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ประมาณ (บาท)  34,000,000   บาท 35,037,000   บาท 
5. ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว (บาท) 30,686,350    บาท/1 37,481,713    บาท/1 

6. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิที่ปรับปรุง
แล้ว 

ร้อยละ 111/1  ร้อยละ 93/1    

หมายเหต ุ /1 รวมรายการปรับปรุงตามความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทนุรวมแล้ว 

ส าหรับการค านวณก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว/2 ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2566 กองทุนรวมมีนโยบายหกัเงิน
ส ารองส าหรับการซ่อมแซม การบ ารุงรักษา การปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามแผนที่ก าหนด
ประจ าปี 2566 จ านวน 6.76 ล้านบาท  ทัง้นี ้กองทุนรวมได้ระบุนโยบายดงักล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี และรายงานประจ าปีไว้ด้วยแล้ว 

หมายเหต ุ/2 ข้อ 77 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 36/2562 เร่ือง การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย ์(ฉบบัประมวล) 

 ความเหน็บริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการเห็นว่า การจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565 (จากผลการด าเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวนัที่  
1 มกราคม 2565 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2565 และจากก าไรสะสม) มีความถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม และเห็นสมควรท่ีจะรายงานต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อรับทราบ 
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วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 
 ขอเสนอต่อที่ประชมุพจิารณาและรับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2566 

รายละเอียด ดงันี ้
 บริษัทจดัการได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี

ของกองทนุรวมประจ าปี 2566 โดยมีคา่ตอบแทน 675,000 บาท ดงัมีรายชื่อดงันี ้

ชื่อ - สกุล 
จ านวนปีที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของกองทนุรวม 

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

1. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ 1 ปี (2561) ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3972 และ/หรือ 
2. นางกิ่งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ 1 ปี (2562) ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4496 และ/หรือ 
3. นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ 1 ปี (2559) ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4521 และ/หรือ 
4. นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต 3 ปี (2563/2564/2565) ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6014 

ตารางเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ประจ าปี 2566 ประจ าปี 2565 เปลี่ยนแปลง 

675,000 บาท 654,000 บาท 21,000 บาท (ร้อยละ 3) 
 หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจดัท าและคดัส าเนาเอกสาร (หากมี) 

ความเหน็บริษัทจัดการ 
 บริษัทจดัการ เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มี

ความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการท าหน้าที่ และอตัราค่าธรรมเนียมที่
เพิ่มขึน้อยู่ในอตัราตลาด จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยมี
รายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3972 และ/หรือ 
2. นางกิ่งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4496 และ/หรือ 
3. นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4521 และ/หรือ 
4. นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6014 

เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจ าปี 2566 และเห็นสมควรให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2566 เป็นจ านวน  675,000 บาท ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ ได้  
ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตท่านอื่น ของส านกังานท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทนุรวมแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้น และเห็นสมควรท่ีจะแถลงต่อ
ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566 เพื่อรับทราบ  

 
วาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

บริษัทจดัการจงึขอเรียนเชิญผู้ถือหน่วยลงทนุโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา ดงักล่าวข้างต้น และโปรด
ศกึษาวิธีการลงทะเบียนการเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 3 



 

6 
 

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุครัง้นี ้โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะตามที่ได้แนบมาใน เอกสารแนบ 4 ทัง้นี ้ทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สามารถมอบฉนัทะให้ผู้แทนจากบริษัทจดัการเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โดยรายละเอยีดของผู้ รับมอบอ านาจจากบริษัทจดัการ
ปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบยีนเพื่อเข้าร่วมประชมุ บริษัทจดัการใคร่ขอ
ความร่วมมือท่านผู้ ถือหน่วยหรือผู้ รับมอบฉนัทะโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (เอกสารแนบ 3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 
บาท มายงัที่อยูด่งันี ้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั  
ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900   
(ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุประจ าปี 2566) 

ภายในวันที่ 14 เมษายน 2566 หรือน ามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชมุด้วย  

 ขอแสดงความนบัถือ 
 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ 
 โดย บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

 (นายณรงค์ศกัดิ์ ปลอดมีชยั) 
 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 



เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2565 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2565 

บริษัทจดัการ ขอน าส่งรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2565 ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ 
ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบ โดยท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2565 ได้จาก QR Code ดงัรูปด้านล่างนี ้

 

 

 



เอกสารแนบ 2 

รายงานประจ าปี 2565 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) 

 

รายงานประจ าปี 2565 

บริษัทจดัการ ขอน าส่งสรุปรายงานประจ าปีของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) ประจ าปี 2565 
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบ โดยท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2565 ได้จาก QR Code ดงั
รูปด้านล่างนี ้

 



เอกสารแนบ 3 
 

 
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

 การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2566 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) 

ในวนัพฤหัสบดทีี่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม ลาดพร้าว สวที โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว  

 

 
1. การลงทะเบียน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่ นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ   
ณ สถานท่ีประชมุ ได้ตัง้แต่เวลา 13.30 น. ของวนัที่ 20 เมษายน 2566 

 
2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา 
(1) ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ หนงัสือเดินทางฉบบัจริง ที่ยงัไม่หมดอายุ

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 

2.2  กรณีนิติบุคคล 
(1) กรณีเป็นนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน  ซึ่ง

รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
(2) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงาน

ราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ไม่เกิน 1 ปี และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ลง
นามรับรองความถกูต้อง พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

(3) ส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรับรองความถกูต้อง
ของค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

(4) ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตวัข้าราชการ หรือ หนงัสือเดินทางฉบบัจริงที่ยงัไม่หมดอาย ุเพื่อลงทะเบียน 

 
3. การมอบฉันทะ 

 กรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์มอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมการประชุม กองทุนรวมได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ 
จ านวน 2 แบบ ตามเอกสารแนบ 4 ดงันี ้
 
 



เอกสารแนบ 3 
 

แบบ ก. ส าหรับบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ไม่ใช่คสัโตเดียน  
แบบ ข. ส าหรับบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยลงทนุกองทนุรวมเท่านัน้  
   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยกองทนุรวม ประจ าปี 2566 ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้ 
 3.1  เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้ 
 (1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คสัโตเดียน จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะได้

เฉพาะ แบบ ก. 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ง้ ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยลงทนุจะต้องใช้ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

3.2  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเลือกมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด ท่ีเสนอในฐานะบริษัทจดัการกองทุนรวม (ข้อมลูผู้ รับมอบฉันทะจาก 
บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยกองทุนรวมประจ าปี 2566 สามารถศึกษาได้ใน
เอกสารแนบ 5) โดยในกรณีที่เลือกมอบฉนัทะให้ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั ให้ระบชุื่อ
พร้อมรายละเอียดของ บคุคลที่ผู้ ถือหน่วยกองทนุรวมประสงคจ์ะมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ ในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว และออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี) 

3.3  ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว  
 
 ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยกองทุนรวมโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหน่วยลงทุนที่ตนถืออยู่ โดยไม่
สามารถจะมอบฉนัทะเพียงส่วนน้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยลงทนุตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

 
4. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
 4.1 บุคคลธรรมดา 

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  
(2) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 
4.1 (1) ข้างต้น และผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ ได้ลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง  
(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นส า เนาบัตรประชาชน 
ส าเนาหนงัสือเดินทาง ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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 4.2  นิติบุคคล  
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และผู้ รับมอบฉนัทะ  
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ และออกให้ไม่เกิน 6 
เดือน ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบคุคล พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติ
บคุคล เงื่อนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตัง้ส านกังานใหญ่ และมีข้อความแสดงให้เหน็
ว่าผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบ ฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึง่
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุตามกฎหมาย  
(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ซึง่เป็นผู้มอบ
ฉนัทะ ตามข้อ 4.2 (1) ข้างต้น และลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง  

  (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 4.1 (1) 
 

  4.3  กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ 
 ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุน และมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามมอบ

ฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทน (แบบ ข.)  
(1) ส าเนาเอกสารของผู้ ถือหน่วยลงทนุเช่นเดยีวกบักรณีข้อ 4.1 ข้างต้น (ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นบคุคล
ธรรมดา) หรือข้อ 4.2 ข้างต้น (ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล) โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่
แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (แบบ ข.) 

  (2) นอกจากนี ้จะต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี ้เพิ่มเติม  
      (2.1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้คสัโตเดียน (Custodian)    
       เป็นผู้ด าเนินการลงนามมอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

        (2.2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับอนญุาตให้ประกอบ 
       ธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

ทัง้นีเ้อกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้รับรองความถูกต้องของค าแปล พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

 
ขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะ และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบ
ฉนัทะให้แก่กองทนุรวมภายในวนัที่ 14 เมษายน 2566 มายงัทีอ่ยู่ ดงันี ้
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 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
(ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566)   

 
 

ค าเตือน: ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ รับมอบฉันทะ กรุณาน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการลงทะเบียน
ส าหรับเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือน ามาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะด้วย (ในกรณีที่มีการมอบฉนัทะ) 
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1) ข้ำพเจ้ำ                              สญัชำติ   
        I/We                                           Nationality   

อยู่บ้ำนเลขท่ี           ถนน                    ต ำบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                    Tambol/Khwaeng  

อ ำเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphur/Khet                                                       Province                                                               Postal Code 

 

เป็นผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) โดยถือหน่วยลงทนุจ ำนวนทัง้สิน้รวม                         หน่วย 
being a unitholder of Siri Prime Office Property Fund (SIRIP) holding the total amount of                                                units, 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกบั                                                 เสียง 
and having the right to vote equal to                                                votes.  

  
(2) ขอมอบฉันทะให้   อำย ุ  ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี                                                               

   Hereby appoint      age   years, reside at  

ถนน   ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต   

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์                                      
Province         Postal Code                   

 
หรือบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุไทยพำณชิย์ จ ำกดั ในฐำนะบริษัทจดักำรของกองทนุรวมอสงัหำริมทรพัย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) โดย 

or SCB Asset Management Co., Ltd., the management company of Siri Prime Office Property Fund (SIRIP), namely 
 

  (2.1) นำยณรงค์ศกัด์ิ ปลอดมีชยั  อำย ุ 54  ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี              70   
  Mr. Narongsak Plodmechai                   age            54  years, Reside at                   70 

ถนน            รำษฎร์บรูณะ 18  ต ำบล/แขวง บำงปะกอก      อ ำเภอ/เขต รำษฎร์บรูณะ  
Road                                      Rat Burana 18 Tambol/Khwaeng                   Bang Pakok   Amphur/Khet            Rat Burana 

จงัหวดั กรุงเทพมหำนคร  รหสัไปรษณีย์            10140                       หรือ                       
Province                Bangkok     Postal Code                         10140         or 
 

  (2.2) นำงทิพำพรรณ ภทัรวิกรม  อำย ุ 47  ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี              19/27 ซอยทรงสะอำด   
  Mrs. Tipaphan Puttarawigorm                   age            47 years, Reside at                         19/27 Soi Song-sa-ard 

ถนน            -  ต ำบล/แขวง จอมพล      อ ำเภอ/เขต จตจุกัร  
Road                                      -  Tambol/Khwaeng                    Jompol   Amphur/Khet            Jatujak 

จงัหวดั กรุงเทพมหำนคร  รหสัไปรษณีย์            10900  หรือ                     
Province                Bangkok     Postal Code                         10900         or 
 

  (2.3)  นำยเภรี อิชยพฤกษ์  อำย ุ 43  ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี              689/1459     
   Mr. Paeree Ichayapreug                                               age            43           years, reside at                            689/1459   

ถนน ประชำชื่น             ต ำบล/แขวง บำงซื่อ      อ ำเภอ/เขต บำงซื่อ  
Road                       Prachachuen  Tambol/Khwaeng                    Bangsue   Amphur/Khet            Bangsue 

จงัหวดั กรุงเทพมหำนคร  รหสัไปรษณีย์               10800                          
Province                 Bangkok                 Postal Code                          10800 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ ำปี 2566 ในวันท่ี  
20 เมษำยน 2566 ตัง้แต่เวลำ 14.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 13.30 น.)  ณ ห้องประชมุ ลำดพร้ำว สวีท โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์เซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ำว หรือท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Unitholders for the year 2023 on 20 April 2023 from 2.00 p.m. onwards (Registration will be 
commenced at 1.30 p.m.) at Ladprao suite, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 
 

(3) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 
1. วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2565   

Agenda No. 1 Re: To acknowledge the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Unitholders  
 

2. วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของกองทุนรวม 
Agenda No. 2 Re: To acknowledge the Fund’s 2022 operating performance 

 
3. วาระท่ี 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนของกองทุนรวม ประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2565 
Agenda No. 3 Re: To acknowledge the Fund’s balance sheet and the profit and loss statements for the year ended 31 December 2022 
 

4. วาระท่ี 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 
 Agenda No. 4 Re: To acknowledge the dividend payment for the year 2022 
  

5. วาระท่ี 5 รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 
 Agenda No. 5 Re: To acknowledge the appointment of auditors and determination of audit fee for the year 2023 

 

6. วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda No. 6 Re: Other matters (if any) 

    

      (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
 
(4) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและ

ไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทนุ 
    Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a unitholder. 

 
(5) ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำแต่งตัง้ให้บคุคลอ่ืนซึง่มิใช่บคุลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จ ำกดั ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้ำพเจ้ำแต่ไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ใน

กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบไุว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีท่ีมี
กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 In case I/we have appointed a person, who is not the staff of SCB Asset Management , as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such 
instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact, 
the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
(6) ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำแต่งตัง้ให้บคุลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จ ำกดั เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้ำพเจ้ำ โดยให้มีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้

ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีข้ำพเจ้ำแต่งตัง้ให้บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จ ำกัดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียง
ลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนนัน้ ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำก ำหนดให้บุคลำกรของ บลจ. ไทยพำณิชย์ จ ำกัดในฐำนะผู้รับมอบฉันทะของข้ำพเจ้ำ ใช้สิทธิออก
เสียงเห็นด้วยในมติดงักล่ำวในทกุวำระของกำรประชมุดงักล่ำวข้ำงต้น  

In case that I/we appoint the staff of SCB Asset Management as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the 
staff of SCB Asset Management as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the staff of SCB 
Asset Management to vote “Approve” in all agendas of the meeting. 
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กิจกำรใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีข้ำพเจ้ำระบใุนหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as 
having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 
 

 
 
ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 ( ) 
 
 
 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 ( ) 

 
 

หมำยเหต ุ
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหน่วยลงทุน    
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to several proxies for splitting votes. 

2.  กรุณำติดอำกรแสตมป์ 20 บำท 
 Please affix duty stamp of Baht 20. 
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1) ข้าพเจ้า                              สญัชาติ   
        I/We                                           Nationality   

อยู่บ้านเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                    Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphur/Khet                                                       Province                                                               Postal Code 

 

เป็นผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) โดยถือหน่วยลงทนุจ านวนทัง้สิน้รวม                                                 หน่วย 
being a unitholder of Siri Prime Office Property Fund (SIRIP) holding the total amount of                                                units, 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                                 เสียง 
and having the right to vote equal to                                                votes.  

  
(2) ขอมอบฉันทะให้   อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                                               

   Hereby appoint      age   years, reside at  

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์                                      
Province         Postal Code                   

 
หรือบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) โดย 

or SCB Asset Management Co., Ltd., the management company of Siri Prime Office Property Fund (SIRIP), namely 
 

  (2.1) นายณรงค์ศกัด์ิ ปลอดมีชยั  อาย ุ 54  ปี อยู่บ้านเลขท่ี              70   
  Mr. Narongsak Plodmechai                   age            54  years, Reside at                   70 

ถนน            ราษฎร์บรูณะ 18  ต าบล/แขวง บางปะกอก      อ าเภอ/เขต ราษฎร์บรูณะ  
Road                                      Rat Burana 18 Tambol/Khwaeng                   Bang Pakok   Amphur/Khet            Rat Burana 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์            10140                       หรือ                       
Province                Bangkok     Postal Code                         10140         or 
 

  (2.2) นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม  อาย ุ 47           ปี อยู่บ้านเลขท่ี              19/27 ซอยทรงสะอาด   
  Mrs. Tipaphan Puttarawigorm                   age            47 years, Reside at                         19/27 Soi Song-sa-ard 

ถนน            -  ต าบล/แขวง จอมพล      อ าเภอ/เขต จตจุกัร  
Road                                      -  Tambol/Khwaeng                    Jompol   Amphur/Khet            Jatujak 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์            10900  หรือ                     
Province                Bangkok     Postal Code                         10900         or 
 

  (2.3)  นายเภรี อิชยพฤกษ์  อาย ุ 43  ปี อยู่บ้านเลขท่ี             689/1459     
   Mr. Paeree Ichayapreug                                               age            43           years, reside at                            689/1459   

ถนน ประชาชื่น             ต าบล/แขวง บางซื่อ      อ าเภอ/เขต บางซื่อ  
Road                       Prachachuen  Tambol/Khwaeng                    Bangsue   Amphur/Khet            Bangsue 

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์               10800                          
Province                 Bangkok                 Postal Code                          10800 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2566 ในวันท่ี  
20 เมษายน 2566 ตัง้แต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน 13.30 น.)  ณ ห้องประชมุ ลาดพร้าว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว หรือท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Unitholders for the year 2023 on 20 April 2023 from 2.00 p.m. onwards (Registration will be 
commenced at 1.30 p.m.) at Ladprao suite, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 
1. วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2565   

Agenda No. 1 Re: To acknowledge the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Unitholders  
 

2. วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของกองทุนรวม 
Agenda No. 2 Re: To acknowledge the Fund’s 2022 operating performance 

 
3. วาระท่ี 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนของกองทุนรวม ประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2565 
Agenda No. 3 Re: To acknowledge the Fund’s balance sheet and the profit and loss statements for the year ended 31 December 2022 
 

4. วาระท่ี 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 
 Agenda No. 4 Re: To acknowledge the dividend payment for the year 2022 
  

5. วาระท่ี 5 รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 
 Agenda No. 5 Re: To acknowledge the appointment of auditors and determination of audit fee for the year 2023 

 

6. วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda No. 6 Re: Other matters (if any) 

    

      (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

     (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสยีง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
 
(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่ากา รลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทนุ 
    Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a unitholder. 

 
(5) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตัง้ให้บคุคลอ่ืนซึง่มิใช่บคุลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบคุวามประสงค์ใน

การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมี
การแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/we have appointed a person, who is not the staff of SCB Asset Management , as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such 
instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact, 
the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตัง้ให้บคุลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า โดยให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้

ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร หรือกรณีท่ีข้าพเจ้าแต่งตัง้ให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนนัน้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าก าหนดให้บุคลากรของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัดในฐานะผู้ รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า ใช้สิทธิออก
เสียงเห็นด้วยในมติดงักล่าวในทกุวาระของการประชมุดงักล่าวข้างต้น  

In case that I/we appoint the staff of SCB Asset Management as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the 
staff of SCB Asset Management as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the staff of SCB 
Asset Management to vote “Approve” in all agendas of the meeting. 
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กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as 
having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

 

 
 

 
 
ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 ( ) 
 
 
 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 ( ) 

 
 

หมายเหต ุ
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหน่วยลงทนุให้เท่านัน้ 
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B. 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form B. are: 

      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหน่วยลงทนุให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
      Power of Attorney from the unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to several proxies for splitting votes. 

4.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
      Please affix duty stamp of Baht 20. 
 



เอกสารแนบ 5 
 

ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุมอบฉันทะ 

 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายณรงค์ศกัดิ์ ปลอดมีชยั 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
54 ปี 
ไทย 

ที่อยู่ 70 ซอยราษฎร์บรูณะ 18 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
วฒิุการศกึษา - Master of Economics, Western Michigan University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
หลกัสตูรอื่น ๆ  - Fund Manager License 

- Fundamental Investment Analyst on Securities License 

- Investment Planner License  

- Infrastructure Fund Manager License 
ประวตัิการท างาน - ส.ค. 2561 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

- ม.ค. 2561 - ก.ค. 2561 กรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการลงทนุ ผู้บริหารสายการ

ลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

- ก.ย. 2558 - ธ.ค. 2560 กรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์

จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

- ก.ค. 2558 - ส.ค. 2558 รองกรรมการผู้อ านวยการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการลงทนุ ผู้บริหาร

กลุ่มจดัการลงทนุตราสารทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

- มี.ค. 2554 - มิ.ย. 2558 รองกรรมการผู้อ านวยการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการลงทนุ ผู้บริหาร

กลุ่มการลงทนุต่างประเทศและกลยทุธ์ผลิตภณัฑ์การลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทย

พาณิชย์ จ ากดั 

- 2551 - 2553 รองประธานฝ่ายการลงทนุ บริษัท อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนล  แอสชวัรันส์ จ ากดั 

- 2548 - 2551 ผู้อ านวยการอาวโุส กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 

- 2542 - 2548 หวัหน้าผู้จดัการกองทนุ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

- 2538 - 2542 ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมไทยพาณิชย์ จ ากดั 

- 2537 - 2538 นกัค้าหลกัทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลกัทรัพย์วอล์เบิร์กพรีเมียร์ 

- 2536 - 2537 นกัวิเคราะห์ บริษัทหลกัทรัพย์ธนสยาม 
การมีส่วนได้ส่วนเสียใน
วาระที่พิจารณาในครัง้นี ้

- ไม่มี 

 

 

 



 

ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุมอบฉันทะ 

 

ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

สญัชาต ิ

นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม 

Executive Director ผู้บริหารกลุ่มการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

47 ปี 

ไทย 

ที่อยู่ 19/27 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

วฒิุการศกึษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

หลกัสตูรอื่น ๆ  - Property Fund Manager License 

- Securities Investment Consultant License 

ประวตัิการท างาน - ม.ค. 2563 - ปัจจบุนั Executive Director ผู้บริหารกลุ่มการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

- ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้าง

พืน้ฐาน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

- ม.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 ผู้ อ านวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้าง

พืน้ฐาน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

- ก.ค. 2556 - ธ.ค. 2557 ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน กลุ่ม

การลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

- ม.ค. 2553 - มิ.ย. 2556 ผู้ อ านวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

- ก.พ. 2550 - ธ.ค. 2552 รองผู้ อ านวยการ ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มการลงทุน บริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

- 2546 - 2549 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายพฒันาโครงการ บริษัทแนเชอรัล พาร์ค จ ากดั (มหาชน) 

- 2542 - 2546 ผู้ดแูลการลงทนุ ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน
วาระที่พิจารณาในครัง้นี ้

- ไม่มี 

 

 

 



 

ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุมอบฉันทะ 

 

ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

 

อาย ุ

สญัชาต ิ

นายเภรี อิชยพฤกษ์ 

Director ผู้บริหารฝ่ายจดัการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

43 ปี 

ไทย 

ที่อยู่ 689/1459 ถนนประชาชื่น แขวงบางซือ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

วฒิุการศกึษา - ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรอื่น ๆ  - Property Fund Manager License  

ประวตัิการท างาน - มี.ค. 2564 - ปัจจุบนั Director ผู้บริหารฝ่ายจัดการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

- ก.ย. 2562 - ก.พ. 2564 Managing Director บริษัท บี แอนด์ จี รีท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

- เม.ย. 2561 - ส.ค. 2562 Managing Director บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเมนท์ 

จ ากดั 

- ก.ค. 2560 - มี.ค. 2561 Head of Compliance and Risk Management บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเมนท์ 

จ ากดั 

- ธ.ค. 2557 - ก.พ. 2560 AVP, กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัทหลักทรัพย์

จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

- ส.ค. 2556 - พ.ย. 2557 เจ้าหน้าที่ก ากบัและควบคมุ ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากดั 

- มิ.ย. 2555 - ก.ค. 2556 Compliance Manager บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั 

การมีส่วนได้ส่ วนเสียใน
วาระที่พิจารณาในครัง้นี ้

- ไม่มี 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบ 6 
 

แผนท่ีงานประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2566 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) 

ในวนัพฤหสับดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชมุ ลาดพร้าว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  

 

 
โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : สถานีพหลโยธิน ประตทูางออกหมายเลข 3 

 
 
 

โดยรถไฟฟ้า BTS : สถานีห้าแยกลาดพร้าว ประตทูางออกหมายเลข 1 หรือประตทูางออกหมายเลข 3 

 



เอกสารแนบ 7 

ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จากัด (“บริษัทจดัการ”) ในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) ให้ความส าคญักบัความเป็นส่วนตวัในข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน และยึดถือการ
ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล”) อย่างเคร่งครัด จึงจดัให้
มีประกาศความเป็นส่วนตวันีข้ึน้ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบเก่ียวกบัการประมวลข้อมลูส่วนบคุคลของท่านเก่ียวกบัการ
ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ ดงันี ้

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทจัดการเก็บรวบรวม  
  บริษัทจดัการจะเก็บรวบรวมข้อมลูประเภทต่างๆ ที่เป็นข้อมลูส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเฉพาะข้อมลูส่วนบคุคลดงัต่อไปนี ้ 

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ส าหรับการเชิญประชมุ การยืนยนัตวัตน การนบัคะแนนเสียง ได้แก่ ชื่อ 
นามสกุล ที่อยู่ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล สญัชาติ อาชีพ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 
เลขประจ าตวัประชาชน เลขทะเบียนนิติบคุคล จ านวนหน่วยลงทนุ เป็นต้น  

- ข้อมูลบันทึกการประชุม ส าหรับประกอบการจดัท าบนัทึกรายงานการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ได้แก่ ภาพถ่ายหรือภาพเคล่ือนไหวจากการบนัทึกวิดีโอภายในงานประชมุ ซึ่งรวมถึงเนือ้หา การ
ลงคะแนนเสียง ค าถาม ค าตอบ และการแสดงความคิดเห็นจากการประชมุ  

- ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) บางกรณีบริษัทจัดการอาจได้รับข้อมูลอ่อนไหว
ของท่าน ได้แก่ เชือ้ชาติ ศาสนา หมู่โลหิต ซึง่มาจากส าเนาบตัรประชาชนจากการยืนยนัตวัตนของ
ท่าน โดยบริษัทจดัการขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจดัการไม่มีวตัถุประสงค์ในการประมวลผล
และไม่มีการบนัทึกข้อมลูส่วนบคุคลอ่อนไหวดงักล่าวบนระบบข้อมลูของบริษัท โดยท่านสามารถ
ปิดบังข้อมูลอ่อนไหวก่อนน าส่งเอกสารให้แก่บริษัทจัดการได้ กรณีท่านไม่ได้ปิดบังข้อมูลส่วน
บุคคลอ่อนไหวดงักล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการปิดบังข้อมูลท่ีอ่อนไหวแทนโดยไม่ถือ
เป็นการรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลอ่อนไหวของท่าน 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทจัดการเก็บรวบรวม  
  บริษัทจดัการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี ้

2.1. ฐานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
- เพื่อเรียก จดัให้มี และด าเนินการจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการยืนยนัตวัตน

ของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และเพื่อด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชมุผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ การส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
2.2. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

- เพื่อใช้ในการจดัท าบนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นหลกัฐานในการ
เข้าร่วมประชมุของท่าน เพื่อการรักษาความปลอดภยั รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามที่จ าเป็น ที่เก่ียวข้องอนัเป็น



 

 

ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัทจดัการ และบคุคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่าง
สมเหตสุมผล 

- เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพนัตามกฎหมายระหว่างบริษัทจดัการ และ/หรือ 
ให้ความร่วมมือกบัศาล หน่วยงานก ากบัดแูล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย เพื่อการ
ใช้อ านาจรัฐที่บงัคบัใช้กบับริษัทจดัการ 

3. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
  บริษัทจัดการจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้
บรรลตุามวตัถุประสงค์ที่บริษัทจดัการได้รับข้อมลูส่วนบุคคลนัน้มา อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของ
ท่านเป็นระยะเวลานานขึน้หากบริษัทจดัการจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามการบงัคบัใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4. สิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
  ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง 
และ/หรือ ขอรับส าเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ท าลายหรือท าให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ในข้อมูลส่วนบุคคลบาง
ประเภทของท่านที่บริษัทจดัการมี ระงบัและ/หรือคดัค้านกิจกรรมบางประเภทท่ีบริษัทจดัการมีและใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 
หากบริษัทจัดการได้ด าเนินด าเนินการใดๆโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่บริษัท
จดัการอาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทจดัการแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทจดัการเปิดเผยว่าบริษัท
จดัการได้รับข้อมลูส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานที่ มี
อ านาจตามกฎหมายที่บงัคบัใช้ 
5. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทจัดการเก็บรวบรวม  

  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลกัเกณฑ์ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล เพื่อ
บรรลวุตัถปุระสงค์การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลที่ระบไุว้ในประกาศความเป็นส่วนตวันี ้ต่อบุคคลหรือองค์กรดงัต่อไปนี ้  

- ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กระทรวงพาณิชย์  

- ผู้ให้บริการด้านการจดัการประชมุ สถาบนัการเงิน ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และบคุคลอื่น
ที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ 

- ศาลหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินคดี 
6. วิธีการติดต่อบริษัทจัดการ  

- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ส านกังานของบริษัทตัง้อยู่ที่ อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน้ 7-8 เลขที่ 18 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล dpo.scbam@scb.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัท
ข้างต้น 

หากท่านต้องการขอใช้สิทธิตาม  พรบ. คุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อบริษัทผ่านช่องทาง SCBAM Client 
Relations โทร.02-777-7777 ในวนัและเวลาท าการของบริษัท 


