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Remark: Unitholders can download the 2021 annual report of Siri Prime Office Property Fund (SIRIP) via the
website of the Management Company. (https://www.scbam.com/th/fund/property-fund)
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สารจากบริษัทจัดการ
วันที่ 4 เมษายน 2565
เรียน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จำกัด ขอนำส่งรายงานประจำปี 2564 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2564 SCB Economic Intelligence Center (“EIC”) ประมาณการเศรษฐกิจไทยโตดีกว่า
คาดที่ 1.1% จากเดิม 0.7% ตามการระบาด COVID-19 ในประเทศที่เริ่มคลี่คลายจากจำนวนผู้ได้รับวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้น และ
มาตรการควบคุ มโรคที่ผ่ อ นคลายลง ทำให้กิ จกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทกลับ มาดำเนิน การได้อีก ครั้ง รวมถึงจำนวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหลังการเปิดประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจทยอยปรับฟื้น ตัวดีขึ้น ขณะที่การส่งออกของ
ไทยขยายตัวได้ในระดับสูงจากทั้งปัจจัยฐานต่ำในปีก่อนหน้าและการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก แม้ในช่วงปลายปีจะมี
สัญญาณชะลอตัวลงบ้างจากการระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ในยุโรปและปัญหาคอขวดอุปทาน (supply bottleneck) ในส่วน
ของภาครัฐ ยังมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการบริโภคในประเทศอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการพยุง
เศรษฐกิจ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของไทยในปี 2564 โดยรวมฟื้นตัวดีขึ้นจากปี 2563 ที่หดตัว ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศ ที่มีมูลค่า FDI ต่อ GDP ค่อนข้างต่ำในอาเซียน ในปี 2563 ประเทศส่วนมากในอาเซียนรวมทั้งไทยมี FDI ที่ปรับลดลง แต่
ไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีมูลค่าการลงทุน FDI สุทธิเป็นลบ ทั้งนี้เหตุผลหลักมาจากการถอนการลงทุนของ Tesco (หาก
หักดีล Tesco ออก มูลค่า FDI ของไทยจะทรงตัวจากปีก่อนหน้า แต่ก็ยัง ถือว่าอยู่ใน ระดับต่ำที่สุดในอาเซียน เมื่อเทียบกับขนาด
เศรษฐกิจ)
โดยเศรษฐกิจโลกในปี 2565 EIC ประเมินว่าจะขยายตัว 4.1% ปรับชะลอตัวจากปี 2564 ที่ 5.8% โดยการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลกยังเป้นการฟื้นตัวในเกณฑ์ดี จากปัจจัยสนับสนุนจากอัตราการฉีดวัคซีนสูงขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
กำลังพัฒนา (EMs) แต่ยังต้องเผชิญอุปสรรคทั้งจากการระบาดระลอกใหม่ในภูมิภาคที่สำคัญ ความเสี่ยงจาก COVID-19 สาย
พันธ์ Omicron และเรื่องการขาดแคลนอุปทานและราคาสินค้าที่เพิ่มสูง ส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมยังคงมีความ
เปราะบางในช่วงที่หลายประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านจากการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 (pandemic) ไปสู่การเป็นโรค
ประจำถิ่น (endemic) ทั้งนี้ภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกก็เป็นแรงกดดันสำคัญ ต่อเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ทั้งหนี้สาธารณะที่
เพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา และการกู้ยืมของภาคธุรกิจและครัวเรือนเพื่อชดเชยสภาพคล่องที่ขาดแคลน
ภาวะหนี้สูงมีแนวโน้มกดดันการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงด้านคุณภาพสินเชื่อต่อระบบการเงิน ซึ่งภาครัฐและ
ธนาคารกลางทั่วโลกจะยังสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่จะเริ่มทยอยลดลดแรงส่งลงอย่างค่ อยเป็นค่อยไปสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลาย
ทั้ ง นี้ ปั ญ หา supply chain disruption รุ น แรงขึ้ น เป็ น ผลจาก 1)การแพร่ร ะบาดของไวรัส สายพั น ธ์ Delta ในเอเชี ย
ตะวันออกส่งผลให้มีการล็อกดาวน์และปิดโรงงาน จนเกิดขาดแคลนสินค้าและวัตถุดิบ 2) การขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของไวรัส 3) ความล่าช้าในการขนส่งและความแออัดของท่าเรือ 4) การลงทุนใหม่ในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำ จึง
ทำให้อุปทานโดยเฉพาะชิปและเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลน อย่างไรก็ ตาม EIC ประเมินว่าปัญหา supply chain disruption จะ
ทยอยคลี่คลายลงได้ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป
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สำหรับแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยปี 2565 EIC คาดเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้า ๆ โดยยังมีความ
เสี่ยงหลายประการ ประมาณการล่าสุดของ EIC คาดไว้ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวที่ 3.2% เป็นการฟื้นตัว
ต่อเนื่องจากอัตราการเติบโตที่ 1.1% .ในปี 2564 อย่างไรก็ดี คาดว่าการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างช้า ๆ จากผลกระทบของ COVID-19
สายพันธุ์ Omicron และผลของแผลเป็นเศรษฐกิจ (ได้แก่ การปิดกิจการที่เพิ่มขึ้น แรงงานตกงานเพิ่มขึ้น รายได้ที่ลดลง หนี้สูง และ
การชะลอโครงการภาครัฐ) ที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัว โดยคาดว่าการ ระบาดของ Omicron จะส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวและ
ความเชื่อมั่นในภาพรวม ทำให้การใช้จ่ายในช่วง ไตรมาส1/2565 ชะลอตัว ในกรณีฐานคาดว่า ผลกระทบจะไม่รุนแรงเท่า Delta
แต่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมหากวัคซีนไม่สามารถยับยั้งการระบาดรุนแรงของ Omicron ได้ ในขณะที่แผลเป็นเศรษฐกิจในประเทศ ทั้ง
ตลาดแรงงานที่เปราะบางและภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการฟื้นตัวของการใช้
จ่ายในประเทศต่อไป
การส่งออกสินค้าของไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ 3.4% ตามการเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าโลก
โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศกำลังพัฒนาที่มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้ นจากปีนี้ ตามความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน โดยคู่ค้า
ประเทศกำลังพัฒนาหลักของไทยคือกลุ่มอาเซียน CLMV และอินเดีย ซึ่งมีสินค้าส่งออกหลัก เช่น เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ รถยนต์
เป็ น ต้น อย่ างไรก็ต ามยั งมี ปั จจัย เสี่ ยงคื อ ปั ญ หาการขาดแคลนชิ ป (เซมิค อนดัก เตอร์ ) ที่ จะกดดัน การส่งออกสินค้ าประเภท
อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ที่ส่งผลให้อัตราค่าระวางและระยะเวลา ในการขนส่งสินค้าอยู่ใน
ระดับสูง การชะลอตัวจากเศรษฐกิจจีนและเงินเฟ้อที่อาจสูงกว่าคาด ทั้งจากปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และภาวะหนี้สูงในภา
คอสังหาฯ การระบาดของ Omicron หรือสายพันธุ์ใหม่อื่น ๆ ในประเทศที่รุนแรงจนต้องปิดเมือง
ขณะที่ภาคท่องเที่ยวจะทยอยปรับตัวดีขึ้น แต่ยังเผชิญความเสี่ยงจากการระบาด Omicron โดยคาดการว่าจะ
ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ โดยปี 2565 คาดนัก ท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยราว 5.9 ล้านคน ในขณะที่ยังมีความกังวลของ
นักท่องเที่ยวต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่และการปรับยกระดับความเข้มงวดของมาตการการเดินทางเข้าประเทศเพื่อลดโอกาสการแพร่
ระบาดในประเทศของหลายประเทศรวมถึงไทยด้วย สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศเริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้จำนวนทริปภายในประเทศ
ปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ราว 173 ล้านทริป โดยแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของคนกรุงเทพฯ และเมืองรองมีแนวโน้มฟื้นตัว ได้เร็ว
เช่น ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น โดhยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงเลือกท่องเที่ยวแบบไม่ค้างคื นเป็นหลักเนื่องจากยังมี
ความกังวลด้านสุขอนามัย อีกทั้งจำนวนผู้ประกอบการที่พักและโรงแรมทีได้่รับการรับรอง SHA+ ยังมีจำนวนไม่มาก และกระจุก
ตัวในแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การบริโภคภาคเอกชนปี 2565 มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามรายได้ครัวเรือนที่ฟื้นช้าและสถานะ
ทางการเงินที่ยังซบเซา โดยในระยะสั้นยังมีปัจจัยบวกจากการใช้จ่ายอุปสงค์คงค้างของกลุ่มคนรายได้สูง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไม่รุนแรงและยังมีเงินออมไว้มากในช่วงที่ผ่านมา และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่โดยพื้นฐานการใช้
จ่ายในประเทศภาพรวมมีแนวโน้มโตช้าตามสภาวะรายได้ครัวเรือนและปัญหาหนี้ โดยปัญหารายได้ หนี้ และสภาพคล่อง ส่งผลให้
คนส่วนใหญ่ลดการใช้จ่ายลงมาก และยังคงจะรัดเข็มขัดแม้โควิดจะคลี่คลาย สอดคล้องกับมุมมองรายได้ที่ส่วนใหญ่คาดว่าจะยัง
ไม่เพิ่ม ความเชื่อมั่นที่ยังซบเซา และปัญหาหนี้สูงที่ใช้เวลานานในการแก้ไข นอกจากการว่างงานที่สูงขึ้นแล้ว คนที่มีงานทำยังมี
ระดับการทำงานที่ลดลงด้วย สะท้อนจากการทำงานต่ำระดับและภาวะเสมือนว่างงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้ชั่วโมงการทำงานลด
น้อยลง โดยแรงงานที่มีรายได้หรือการศึกษาไม่สูงได้รับผลกระทบจากวิกฤตมากกว่า ในด้านรายได้จากการทำงานของลูกจ้าง มี
การปรับลดลงมากจากช่วงก่อน COVID-19 อีกทั้งยังลดลงจากการที่แรงงาน บางส่วนย้ายไปทำงานที่มีรายได้ต่ำลง ทั้งการย้าย
ไปสู่ อุ ต สาหกรรมที่ รายได้ น้ อ ย และการออกจากลู ก จ้ า งไปทำงานอิ ส ระ ซึ่ ง วิ ก ฤต COVID-19 กำลั งสร้ า ง “3 แผลเป็ น ” ใน
ตลาดแรงงาน ได้ แก่ (1) การว่ างงานนาน (2) การเพิ่ ม ขึ้น ของแรงงานนอก ระบบ และ (3) ปั ญ หาทั ก ษะไม่ สอดคล้ อ ง (skill
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mismatch) จากงานที่เปลี่ยนไป นอกจากปัญ หารายได้ที่ลดมากและฟื้นช้าแล้ว ครัวเรือนยังมีปัญ หาภาระหนี้สูงและการขาด
สภาพคล่องอีกด้วย เป็นอีกปัจจัย ฉุดรัง้ การใช้จ่ายในอนาคต
สำหรับการลงทุนภาคเอกชนในปี 2022 EIC คาดขยายตัวต่อเนื่องที่ 4.0% โดยเป็นการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตาม
การขยายตัวของการ ส่งออกและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงคาดว่ามูลค่าการก่อสร้างภาครัฐในปี 2564 และ 2565
จะขยายตัวต่อเนื่องที่ 6% ต่อปี โดยมาจากความคืบหน้าของโครงการ Mega project เป็นหลัก
สำหรับหนี้สาธารณะ EIC คาดการณ์ว่า ณ สิ้นปี 2565 มีแนวโน้มอยู่ที่ราว 65% ต่อ GDP โดยภาครัฐยังมีความสามารถ
กู้เพิ่มเติมอีกราว 1 ล้านล้านบาท จึงจะชนเพดานหนี้สาธารณะที่ 70% ต่อ GDP ในขณะที่ ราคาพลังงานโลกที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มจะ
ส่งผลกระทบมายังอัตราเงินเฟ้อไทยอย่างจำกัด เนื่องจากภาครัฐมี มาตรการชะลอการเพิ่มราคา ส่วนผู้ประกอบการก็ไม่สามารถ
เพิ่มราคาได้มากนักตามอุปสงค์ที่ยังซบเซา
ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย EIC คาดว่า กนง. จะคงไว้ที่ 0.5% ตลอดปี 2564-2565 โดยโอกาสลดดอกเบี้ยมีน้อยลงจาก
การที่เศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ถึงแม้ว่าธนาคารกลางหลายประเทศจะมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ ยนโยบาย แต่
EIC ประเมินว่า กนง. จะไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นตาม เนื่องจากยังมีความจำเป็นในการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเพื่อสนับสนุน
การฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกน่าจะทำได้อย่างเร็วสุดในปี 2566
ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามอง ได้แก่ 1) การระบาดที่อาจกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้ง โดยเฉพาะหากมีการกลายพันธุ์
ของไวรัสที่อาจลดประสิทธิภาพวัคซีน 2) ปัญหาด้าน Supply chain disruption จากทั้งในและต่างประเทศ และผลกระทบต่อเงิน
เฟ้อและภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้นกว่าคาด 3) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนมากกว่าคาด จากผลกระทบในภาคอสังหาริมทรัพย์ และ
4) ผลของแผลเป็นเศรษฐกิจที่อาจมีมากกว่าคาด จนกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ในวงกว้าง
สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทุนในกองทุนฯ ของท่าน โดยบริษัทจะบริหารจัดการกองทุนฯ โดย
คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดไป
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลจาก
- SCB Economic Intelligence Center (EIC): Outlook ไตรมาส 4/2021 (มุมมองเศรษฐกิจปี 2565 ณ ไตรมาส 4 ปี 2564)
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้องมูลของกองทุนรวมฯเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-REIT1) ที่แสดงไว้ใน http://www.sec.co.th หรือ
www.scbam.com
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1. สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุนรวม (ไทย)
ชื่อกองทุนรวม (อังกฤษ)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ชื่อผู้จดั การกองทุนรวม
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อผู้สอบบัญชี
วันจัดตั้งกองทุน
อายุกองทุนรวม
ประเภทกองทุน
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SIRI PRIME OFFICE PROPERTY FUND
SIRIP
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
9 เมษายน 2557
ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

Market Cap (ล้านบาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
วันทีไ่ ด้รับอนุมัติให้จัดตัง้ กองทุนรวม

1,411.00
1,851.10
1,700.00
170,000,000
19 มีนาคม 2557

ราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของปี
NAV
อหน่วย)วย)
ของปี(ต่(บาท/หน่
Par (บาทต่อหน่วย)
Price/NAV
อายุเฉลี่ยคงเหลือถ่วงน้ำหนัก

ประเภททรัพย์สิน
(ตามมูลค่าการประเมิน)

สัดส่วนการลงทุน

8.30
10.8888
10.00
0.76
N/A

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างเงินทุนของกองทุน
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนี้สินรวม (ล้านบาท)
ส่วนทุน (ล้านบาท)

กำไรสะสม (ล้านบาท)
สัดส่วนการกู้ยืม
Credit rating

1,882.83
31.74
1,851.10

151.10
N/A
N/A

ราคาประเมินทรัพย์สิน
ทรัพย์สินหลักที่ลงทุน

ราคาประเมินตามวิธีหลัก (ล้านบาท)

1,806.00
URL : https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/sirip
อาคารสำนักงานสิริภิญโญ

2

ผู้ประเมิน
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด

2560

2561

2562

2563

2564

ตัง้ แต่จัดตั้ง

บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วย
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

เงินปันผล (บาทต่อหน่วย)

0.5861

0.5932

0.5452

0.2900

0.2061

3.8592

เงินลดทุน (บาทต่อหน่วย)

-

-

-

-

-

-

*กองทุนไม่มีการรับประกันรายได้

สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป กองทุนรวมมีนโยบายหักเงินสำรองเงินเพื่อการซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุง
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุน รวมตามแผนที่กำหนดประจำปี 2565 เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์เดิม ก่อนคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสำหรับการจ่ายเงินปัน ผลให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ ในปี 2565 กองทุนรวมมีการสำรองเงินเพื่อการซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ จำนวนไม่เกิน 4.15 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันกำหนดรายชื่อ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
รายชือ่

จำนวนหน่วย

สำนักงานประกันสังคม
บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์

ร้อยละ

46,820,800
42,700,000
10,000,000
8,411,800
8,380,900

Foreign Limit
Current Foreign Holding

27.54
25.12
5.88
4.95
4.93

49.0%
0.0022%

ประมาณผลตอบแทนระยะสั้นของกองทุนสำหรับงวด ตั้งแต่

1 มกราคม 2564

ถึง

31 ธันวาคม 2564

วันทีกองทุ
่ นไม่มีการระดมทุนในงวดปัจจุบัน จึงมิได้มีการจัดทำประมาณการผลตอบแทนระยะสั้นที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

รายละเอียดของคู่สัญญาที่ทำสัญญาเช่า
สัดส่วนผู้เช่าแยกตามประเภทธุรกิจ

สัดส่วนของสัญญาเช่าที่จะหมดสัญญา

สัดส่วนรายได้ทไี่ ด้รับจากผู้เช่า 10 รายแรก

อัตราการต่อสัญญาเช่าของผู้เช่า

* ปี 2563 ผู้เช่ารายใหญ่หมดสัญญาเช่า คิดเป็นอัตราร้อยละ 57 จากพื้นที่เช่ารวมทั้งหมด
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การวิเคราะห์และคำอธิบายของผู้จัดการกองทุน ถึงการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน
สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีรายได้จากการ
ลงทุนทั้งสิ้น 73.21 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ค่าเช่าซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่าและค่าบริการรวมจำนวน 72.45 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ยรับจำนวน
0.24 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 0.52 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 36.05 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
25.97 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 8.34 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1.73 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิคิดเป็น
จำนวน 37.16 ล้านบาท
กองทุนรวมรับรู้ผลกำไรสุทธิจากเงินลงทุน อันเกิดจากกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจำนวน 3.73
ล้านบาท ทำให้รอบการดำเนินงาน 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 40.89 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 1,851.10 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.8888 บาทต่อหน่วย โดยในปี 2564 กองทุน
ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ที่ 0.2061 บาทต่อหน่วย ลดลงร้อยละ 28.93 จากปีก่อนหน้า โดยคิดเป็น Dividend yield 2.48% เมื่อ
เทียบกับราคาปิด ณ สิ้นปี 2564 ที่ 8.30 บาทต่อหน่วย

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด
ไม่มีเงื่อนไข

ตารางค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

อัตราเรียกเก็บที่แท้จริง

% ของกำไรสุทธิ

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุน

3,346,645

8.18%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

382,474

0.94%

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

573,710

1.40%

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน

ไม่ได้เรียกเก็บ

-

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

ไม่ได้เรียกเก็บ

-

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

3,291,447

8.05%

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

748,722

1.83%

ต้นทุนเช่าและบริการ

25,974,491

63.52%

- ค่าเบี้ยประกันภัย

382,683

0.94%

- ภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง

213,134

0.52%

1,727,629

4.22%

ต้นทุนทางการเงิน

ไม่ได้เรียกเก็บ

-

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย

ไม่ได้เรียกเก็บ

-

ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่มีมูลค่ามากกว่า 0.01% ของ NAV

ไม่ได้เรียกเก็บ

-

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ไม่ได้เรียกเก็บ

-

ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์

4

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท)

อัตราการเช่าเฉลี่ย (%)
CAGR = -22.38%

CAGR = -1.47%

CAGR = -28.95%
CAGR = -18.34%

CAGR คือ Compound Annual Growth Rate หรืออัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี

ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ
2019
Revenue (M. THB)
Other Income (M. THB)
Expenses (M. THB)
EBITDA (M. THB)
Net Profit (M. THB)
EPU (THB)
DPU (THB)
Capital Reduction
Debt/NAV
Interest Cost (%)
Operating Cash Flow
Investing Cash Flow
Financing Cash Flow
Net Cash Flow
NAV (THB)
NAV per Unit (THB)
P/NAV (THB)
Dividend Yield (%)
Market Cap (M. THB)
Closing Price (THB/unit)

2020
157.84
2.85
62.07
98.62
92.21
0.5801
0.5452
77.57
(90.68)
18.81
1,938.75
11.4043
0.94
5.10%
1,819.00
10.70

2021
90.42
1.75
36.86
55.31
(27.20)
0.3253
0.2900
125.21
(61.20)
82.81
1,850.34
10.8843
0.79
3.35%
1,470.50
8.65
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Q4/2021
72.45
0.75
36.05
37.16
40.89
0.2186
0.2061
16.81
(40.14)
59.48
1,851.10
10.8888
0.76
2.48%
1,411.00
8.30

18.318
0.75
7.96
10.41
40.94
0.0612
0.0500
16.81
(40.14)
59.48
1,851.10
10.8888
0.76
0.60%
1,411.00
8.30
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สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
(รายละเอียดของความเสี่ยงเพิ่มเติม ระบุไว้ในรายงานประจำปี ข้อ 5 ปัจจัยความเสี่ยง)

1.

2.

3.

ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของกองทุนรวม
1.1 ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึ้นอยู่กบั ความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
1.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินการของกองทุนรวม
1.3 ความเสี่ยงจากการประกันภัย
1.4 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกู้ยมื เงิน
ความเสี่ยงที่เกีย่ วข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์
2.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น
2.3 ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที่ดนิ
2.4 ความเสี่ยงจากการที่ผู้เช่ารายใหญ่ย้ายออกจากพืน้ ที่ที่เช่าก่อนหรือเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่า
ความเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
3.1 ความเสี่ยงโดยทั่วไป
3.2 ความเสี่ยงทางการเมือง
3.3 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรม
3.4 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน
3.5 การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.6 ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
3.7 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการจำหน่ายทรัพย์สนิ ออกไปทั้งหมด หรือมี
การเลิกกองทุนรวม
3.8 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
3.9 ความเสี่ยงด้านภาษี
3.10 ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น
3.11 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม
3.12 ความเสี่ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกำหนดราคาซื้อขายหน่วยลงทุน
3.13 ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอาจนำไปสู่ภาวะความผันผวนของตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
3.14 ความเสี่ยงเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคต (กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate
Investment Trust (REIT))

บริษัทจัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่
โทรศัพท์

ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0-2949-1500

URL

http://www.scbam.com

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ที่อยู่
โทรศัพท์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 เลชที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บรู ณะ
กรุงเทพฯ 10140
0-2470-3201

URL

www.kasikornbank.com

ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-REIT1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทุน www.scbam.com
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2. ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม
บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ลักษณะโครงการ

ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ดี ภายหลังปี พ.ศ. 2556 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศอาจมีข้อจำกัดในการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่กองทุนรวมมีการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทุน
รวมจะเข้าลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวมน้อยกว่ าร้อยละ 75 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม บริษั ท
จัดการจะต้องดำเนินการเลิกกองทุน โดยอายุโครงการจะสิ้นสุดในวันที่กระบวนการชำระ
บัญชีกองทุนรวมแล้วเสร็จ

วันที่เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน

วันที่ 9 เมษายน 2557 (เริม่ ซื้อขายตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2557)

ประเภทหลักทรัพย์จด
ทะเบียน

ระบุชื่อผูถ้ ือ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วัตถุประสงค์การลงทุน

เพื่ อ ระดมเงิ น จากนั ก ลงทุ น ทั่ ว ไป ทั้ ง ที่ เป็ น บุ ค คลธรรมดาและนิ ติ บุ ค คลทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิ
การเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการ
ให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือ จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนหรือ
มีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงดำเนินการก่อสร้าง และ/หรือ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือ ดำเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ
และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และ
เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์ สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผล
โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
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การลงทุนครัง้ แรก (เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557)
กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ ในการบริห ารทรัพย์สิน ของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุ นรวมมีวัตถุประสงค์ จะลงทุนครั้งแรก ใน
โครงการอาคารสิริภิญโญ ซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า (พื้นที่เช่ารวมประมาณ 18,364 ตารางเมตร) โดยจะลงทุนใน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารและงานระบบ พร้อมซื้อกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินโครงการอาคารสิริภิญโญ
(“ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก”) จาก บริษัท ปภานัน จำกัด (“ปภานัน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท แสนสิริ จำกัด
(มหาชน) (“แสนสิริ”) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยปภานันเป็นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร งาน
ระบบ และสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินโครงการอาคารสิริภิญโญดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ
31 ธันวาคม 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้
1. กรรมสิทธิใ์ นที่ดิน โดยมีจำนวนเนื้อทีป่ ระมาณ 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2. กรรมสิ ท ธิ์ในโครงการอาคารสิ ริภิ ญ โญ ซึ่ งตั้ งอยู่ เลขที่ 475 ถนนศรีอ ยุ ธ ยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
3. กรรมสิทธิ์ในสาธารณูปโภค งานระบบต่างๆ เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ดับเพลิง ระบบสื่อสาร และระบบสาธารณู ปโภคที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการอาคารสิริภิญ โญ และสิ่ ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนควบของอาคารดังกล่าว
4. กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ติด
ตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวรและเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการอาคารสำนักงาน

3. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม
3.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป ทัง้ ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนำเงินที่
ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือ เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/
หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือ
จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงดำเนินการก่อสร้าง
และ/หรือ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือ ดำเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ และ/หรือ ดำเนินการอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
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3.2 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
โครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์
บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะดำเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก โดยนำพื้นทีเ่ ช่า
ของทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เช่า โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ดำเนิ นการหาผู้สนใจที่จะเช่าพื้นที่ของทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก เพื่อเพิ่มอัตราการเช่าพื้นที่ด้วยการโฆษณาผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้
เข้าชมสถานที่ของโครงการ และการเจรจากับผู้ที่สนใจจะเช่าพื้นที่โดยตรง โดยเอกสารโฆษณาทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและมีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ใช้ค วามพยายามในการบริห ารจัด การทรัพ ย์สิน ที่ก องทุน รวมจะเข้ าลงทุน ครั้งแรกให้ มีผลการดำเนิน งานที่ ดี กองทุ นรวมจะ
กำหนดค่ า ตอบแทนการบริห ารอสั งหาริม ทรัพ ย์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ บ ริห ารอสั งหาริ ม ทรัพ ย์ ในอั ต ราที่ แ ปรผั น ตามผลประกอบการของ
อสังหาริมทรัพย์ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ในข้อ 28.2
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) ทัง้ นีภ้ ายหลังจากวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมจะเข้า
ลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมจะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้เช่าพื้นที่ภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก
รวมทั้งสัญญาให้บริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญามาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญาคล้ายคลึงกัน
สำหรับผู้เช่ารายย่อยทุกราย อาทิ การกำหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการเบื้องต้นส่วนใหญ่เป็นเวลา 3 ปี การกำหนดให้ผู้
เช่าต้องวางเงินประกันการเช่าและการบริการกับผู้ให้เช่า และผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญา เป็นต้น ทั้งนี้
กองทุนรวมจะให้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกแก่ผู้เช่ารายย่อยในลักษณะที่ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่ารายย่อยแต่ละราย
รายละเอียดการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
✓ รับประกันกำไรจากการดำเนินงานของ
ทรัพย์สิน
✓ รับประกันการมีผู้เช่าสำหรับพื้นที่เช่าที่ว่าง
✓ การรับประกันค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital
Expenditure)

ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

เงินปันผล

กองทุนรวม

บริษัท แสนสิริ จำกัด
(มหาชน) และบริษัททีม่ ี
ความเกี่ยวข้อง
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้จาก
ทรัพย์สิน

ลงทุ
น
ลลลลลลล
ล
ค่
า
ตอบแทนบริ
ห
ารทรั
พย์สนิ
บริหารทรัพย์สิน
ลเดพเรนี
ลเดพเรนี
พะ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
พะ

ลลลลลลล
ลงทุ
น
ล

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หมายเหตุ
1. การรับประกันกำไรจากการดำเนินงานของทรัพย์สิน สิ้นสุดลงในวันที่ 30 มีนาคม 2558
2. การรับประกันค่าใช้จ่ายส่วนทุน ครบกำหนดในวันที่ 30 มีนาคม 2558
3. การรับประกันการมีผู้เช่าสำหรับพืน้ ที่เช่าที่ว่าง ครบกำหนดในวันที่ 30 มีนาคม 2560
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ผู้เช่ารายย่อย

สัญญาเช่าและบริการ

โครงการอาคารสิ
ริภญ
ิ โญ
ลลลลลลลล

กรรมสิลเดพเรนี
ทธิ์ในที่ดิน อาคารและงาน
ระบบ พร้พะ
อมทั้งกรรมสิทธิ์ใน
สังหาริมทรัพย์
บริหารทรัพย์สิน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
การเช่าพื้นที่โดยแสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง
ภายหลังกองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สิน แล้ว แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง ตกลงจะเข้าทำสัญญาเช่า
พื้นที่กับกองทุนรวมในทรัพย์สินที่กองทุ นรวมเข้าลงทุนครั้งแรกสำหรับพื้นที่ประมาณ 11,813 ตารางเมตร ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ
64.33 ของพื้นที่ให้เช่าภายในอาคาร โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการรวมตารางเมตรละ 580 บาทต่อ
เดือน 600 บาทต่อเดือน และ 620 บาทต่อเดือน ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ตามลำดับ และตกลงให้คำมั่นที่จะเช่าพื้นที่ดังกล่าวต่อไปอีก
เป็นระยะเวลา 2 ปี ที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการรวมตารางเมตรละ 640 บาทต่อเดือนและ 650 บาทต่อเดือน ในปีที่ 1 และปีที่ 2
ตามลำดับ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ในข้อ 3.8 สรุป
สาระสำคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระทำการ) ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการที่ ปภานัน ให้เช่าแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องของแสนสิริในปัจจุบันไม่ได้เป็นการทำธุรกรรมในลักษณะที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกัน
เป็นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction) อีกทั้งการที่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง ตกลงจะเข้าทำสัญญาเช่า
พื้นที่ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และตกลงให้คำมั่ นที่จะเช่าพื้นที่ดังกล่าวต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลา 2 ปี (รวมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี) จะช่วยให้กองทุนรวมมีโอกาสในการได้รับรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนจากผู้เช่า
รายใหญ่ ที่มีฐานะทางการเงิน มั่นคง อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มี ความเกี่ยวข้องไม่ทำการต่อสัญญาเช่า
ภายหลังระยะเวลาดังกล่าว
การรับประกันกำไรจากการดำเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้ แรก
แสนสิริตกลงที่จะรับประกันกำไรจากการดำเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกให้กับกองทุนรวม
สำหรับช่วงเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่กองทุนเข้าลงทุน (ครบกำหนดวันที่ 30 มีนาคม 2558) ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 114.2 ล้าน
บาท โดยในกรณีที่กำไรจากการดำเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
แสนสิรติ กลงที่จะชำระเงินส่วนต่างให้แก่กองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในสัญญาตกลงกระทำการที่กองทุนรวมเข้าทำกับแสนสิริ (โปรด
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศในข้อ 3.8 สรุปสาระสำคัญของร่าง
สัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระทำการ) โดยปัจจุบันได้ครบกำหนดระยะเวลาการ
รับประกันกำไรจากการดำเนินงานของทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมเข้าลงทุนครัง้ แรกข้างต้นแล้ว
การรับประกันค่าใช้จา่ ยส่วนทุน (Capital Expenditure)
แสนสิรติ กลงที่จะรับประกัน ค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure) เป็นระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่กองทุนรวมเข้า
ลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก (ครบกำหนดวันที่ 30 มีนาคม 2558) เป็นจำนวนไม่เกินอัตราร้อยละ 3 ของ
รายได้ที่กองทุนรวมได้รับจากค่าเช่าค่าบริการ และรายได้จากการรับประกันการมีผเู้ ช่าในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนทุน
(Capital Expenditure) หมายถึง รายจ่ายอันมีลั กษณะเป็นการลงทุนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทรัพย์สินให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง
นอกเหนื อ ไปจากการซ่ อ มแซมหรือ บำรุ ง รั ก ษาตามปกติ (โปรดศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม จากหนั งสื อ ชี้ ช วนกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ในข้อ 3.8 สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญา
ก่อตั้งสิทธิและการกระทำการโดยปัจจุบันได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับประกันค่าใช้จ่ายส่วนทุนข้างต้นแล้ว
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การประกันการมีผู้เช่าสำหรับพื้นที่เช่าที่ว่าง
แสนสิริตกลงรับประกั นอัตราค่าเช่าและค่ าบริการจำนวน 3,404 ตารางเมตร มีระยะเวลารับประกัน 3 ปี นับแต่ วันที่
กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก (ครบกำหนดวันที่ 30 มีนาคม 2560) หรือจนกว่าจะมีบุคคล
ภายนอกเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่รับประกันกับกองทุนรวม แล้วแต่เหตุใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยแสนสิริตกลงรับประกันรายได้ตามอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่รับประกันดังกล่าวที่ตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น (โปรด
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ในข้อ 3.8 สรุปสาระสำคัญของร่าง
สัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาก่อตั้งสิทธิและการกระทำการ) โดยปัจจุบันการรับประกันดังกล่าวได้
สิ้นสุดลงแล้ว อย่างไรก็ตามทางกองทุนสามารถจัดหาผู้เช่าเข้ามาเติม พื้ นที่รับ ประกันทั้งหมดซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนมีอัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ 45 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด
3.3 ข้อมูลของทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
3.3.1 รายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กองทุน

มูลค่าทรัพย์สิน
(บาท)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยลงทุน (บาท)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ

1,882,834,680.09

1,851,098,805.22

10.8888

ชื่อโครงการ
ประเภท
ที่ตั้งโครงการ
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน

โครงการอาคารสิริภิญโญ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารสำนักงาน)
เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

มูลค่าตลาดทีไ่ ด้รับจากการ สอบ
ทานมูลค่าทรัพย์สิน

1,806,000,000 บาท
31 ธันวาคม 2564

วันที่สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ
เพือ่ หามูลค่าของแต่ละโครงการ
วิธีการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน
ราคา
รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจำปี 2564
(1)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กองทุนรวมลงทุนในกรรมสิทธิ์จึงไม่มีการกำหนดระยะเวลา
วิธีพิจารณารายได้ (Income Approach)
73,206,688 บาท
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3.3.2 รายการแสดงทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนโดยแยกตามประเภททรัพย์สนิ และอัตราส่วนต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

2564
ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โครงการอาคารสิริภิญโญ
(หมายเหตุ 7)

โฉนดเลขที่

พื้นที่
(ไร่-งาน-ตร.วา)

1251

2-3-13.4

ที่ตงั้

ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1,699,496,797

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากประจา
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2564
(หมายเหตุ 14)
กรกฎาคม 2565
ยลงทุ
น
พัหน่นวธบั
ตรธนาคารแห่
งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22804A) สิงหาคม 2565
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
รวมเงินลงทุน

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ราคาทุน
(บาท)

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)

1,699,496,797

1,806,000,000
1,806,000,000

99.16
99.16

1,699,496,797
1,699,496,797

1,802,590,000
1,802,590,000

99.87
99.87

0.20
0.15

2,274,000

2,274,000

0.13

2,274,000
-

2,274,000
-

0.13
-

0.43

12,967,155
15,241,155
1,714,737,952

12,961,685
15,235,685
1,821,235,685

0.71
0.84
100.00

2,274,000
1,701,770,797

2,274,000
1,804,864,000

0.13
100.00

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

วันครบกาหนด

ราคาทุน
(บาท)

2563
ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3.3.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการสำหรับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
ในรอบปีบัญชีที่ผา่ นมา ไม่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม
3.3.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายหรือการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการสำหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการจำหน่ายหรือการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
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4. ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
ตามรายงาน ฝ่ายวิจั ยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Plus) ภาพรวมตลาดอาคารสำนักงานใน
กรุงเทพมหานครปี 2564 จากการระบาดเพิ่ มของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ในช่วงสิ้นปี 2564 ส่งผลให้ธุรกิจ
เอกชนส่วนใหญ่ต้องปรับการทางานเป็น Work from Home รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านลบต่ออุป
สงค์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2565
ภาพรวมตลาดในด้านค่าเช่า อาคารส่วนใหญ่ยังคงราคาเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับอุปสงค์ที่ลดลง ราคาค่าเช่าเฉลี่ยรวม
ทุกพื้นที่ในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 ปรับเพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าและเพิ่มขึ้น 1% จากครึ่งปีแรก 2564 ทัง้ นี้จากการ
แพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ยืดเยื้อกว่าที่ประเมินไว้ส่งผลต่อผลประกอบการเกือบทุกธุรกิจ ทำให้ตลาดเป็นของผู้เช่าที่มีอานาจการ
ต่อรองราคาเหนือกว่าราคาปิดการเช่าสามารถปรับลดได้มากขึ้น
อุปทาน (Supply)
อุปทานพื้นที่เช่าโดยรวมเพิ่มขึ้น 1% จากครึ่งปีแรก 2564 มาอยู่ที่ 9.429 ล้านตารางเมตร อุปทานพื้นที่เช่าที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีโครงการใหม่เปิดตัวเพิ่มขึ้นรวม 4 โครงการ ในพื้นที่เพลินจิต - ชิดลม พื้นที่รัชดาภิเษก พื้นที่พญาไท และพื้นที่สุขุมวิท
รอบนอก รวมพื้นทีเ่ ช่าเพิ่มขึ้นสุทธิ 103,119 ตารางเมตรในช่วงครึ่งปีหลัง 2564

อุปสงค์ (Demand)
เมื่อพิจารณาภาพรวมอัตราการเช่าอาคารสานักงาน พบว่าอัตราการเช่าโดยรวมลดลง 5% จากช่วงเดียวกัน ในปีก่อน
หน้าและลดลง 3% จากครึ่งปีแรก 2564 มาอยู่ที่ 82% อาคารสานักงานเกรด เอ อัตราการเช่าโดยรวมลดลง 6% จากช่วงเดียวกัน
ในปีก่อน และลดลง 3% จากครึง่ ปีแรก 2564 มาอยู่ที่ 82% และเกรด บี อัตราการเช่าโดยรวมลดลง 2% ช่วงเดียวกันในปีก่อน และ
ลดลง 3% จากครึ่งปีแรก 2564 มาอยู่ที่ 80%
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ในรอบนี้ มีอาคารสานักงานใหม่ก่อสร้างเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารวานิสสา ตั้งอยู่พื้นที่
เพลินจิต-ชิดลม อาคารสยามสเคป ตั้งอยู่พื้นที่พญาไท อาคาร 66 ทาวเวอร์ ตั้งอยู่พื้นที่สุขุมวิทรอบนอก และอาคารแคส เซ็นเตอร์
พระราม 9 อยู่พื้นที่รัชดาภิเษก มีพื้นที่สานักงานให้เช่ารวม 103,119 ตารางเมตร โดยเกือบทุกโครงการมีผู้เช่าแล้ว และมีอัตราการ
เช่าเฉลี่ยรวมค่อนข้างต่ำ อยู่ที่ 10% เป็นผลจากการชะลอการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่ของกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมาย เนื่องมาจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ต่อเนื่องมา 2 ปี ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั่วโลก

อัตราการค่าเช่าเฉลีย่ (Average rental rate)
ราคาค่าเช่าเฉลี่ยพื้นที่สำนักงานรวมทุกพื้นที่ในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 ปรับเพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกัน ในปีก่อนหน้าและ
เพิ่มขึ้น 1% จากครึ่งปีแรก 2564 อยู่ที่ 665 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เมื่อพิจารณาแบบแบ่งตามคุณภาพโครงการ พบว่าราคา
ค่าเช่ารวมเฉลี่ยของอาคารสานักงานเกรด เอ ปรับเพิ่มขึ้น 1% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนและครึ่งปีแรก 2564 มาอยู่ที่ 705 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน ส่วนราคาค่าเช่ารวมเฉลี่ยของอาคารสานักงานเกรด บี ปรับเพิ่มขึ้น 1 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน จากช่วง
เดียวกันในปีก่อนหน้าและเพิ่มขึ้น 1% จากครึ่งปีแรก 2564 มาอยู่ที่ 513 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (แผนภาพ 7) ทั้งนี้จากการ
แพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ยืดเยื้อกว่าที่ประเมินไว้ส่งผลต่อผลประกอบการเกือบทุกธุรกิจ ทาให้ตลาดเป็นของผู้เช่าที่มีอานาจการ
ต่อรองราคาเหนือกว่าราคาปิดการเช่าสามารถปรับลดได้มากขึ้น ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าอัตราค่าเช่าอาคารสำนักงานจะยังไม่เห็นการ
เติบโตในอนาคตอันใกล้ และยังมองว่ามีแนวโน้มทีอ่ ัตราค่าเช่าจะลดลงในปี 2566 จากอุปทานจำนวนมากจะทำให้ตลาดพลิกจาก
เจ้าของพื้นทีไ่ ปสู่ผู้เช่า

ภาพรวมตลาดอาคารสำนัก งานในกรุงเทพมหานครปี 2565 ฝ่ายวิจัย และพั ฒ นา บริษั ท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกั ด
คาดการณ์ว่าโมเมนต์ตัมของตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ยังคงเคลื่อนตัวออกจากจุดสูงสุดของวัฏจักรของธุรกิจ และเมื่อ
พิจารณาจากราคาเช่าที่ลดลงสำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ ประกอบกับแผนการพัฒนาอาคารใหม่ในช่วง 5 ปีนับจากนี้ อาจทำให้ช่องว่าง
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ระหว่างอุปสงค์และอุปทานขยายกว้าง โดยอุปสงค์มีโอกาสจะกลับมาสู่ระดับก่อนการระบาดของโควิด-19 เนือ่ งจากสถานการณ์ที่
เริ่มผ่อนคลายมากขึ้น
ทาง SCB Economic Intelligence Center (EIC) มี ความเห็ นสอดคล้องกัน โดยมองว่าตลาดสำนั กงานให้เช่า ใน
กรุงเทพฯ ปี 2565 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว โดยมองว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่คลี่คลายมากขึ้นจะส่งผลให้คนเริ่ม
กลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศกันตามปกติมากขึ้น ในขณะที่การ Work from home / any where แม้จะยังคงมีอยู่แต่คาดว่าจะถูก
ปรับเป็นรูปแบบ Hybrid สลับกับการเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศ ส่วนภาคธุรกิจยังคงต้องระมัดระวังและทบทวนแผนการขยายกิจการ
หรือพื้นที่เช่าให้ดีในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจยังค่อยๆฟื้นตัว เช่นเดียวกับแนวโน้มการลงทุนจากต่างชาติที่อาจกลับเข้ามาไม่มากนัก
ในระยะแรก นอกจากนั้น อุปทานใหม่ พื้นที่สำนักงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า 5 แสน
ตารางเมตร ส่งผลให้อัตราการปล่อยเช่ามีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากอุปสงค์ที่คาดว่าจะยังฟื้นตัวได้อย่างจำกัดมาอยู่ที่ราว 86 87% จาก 88 - 89% ในปี 2564 ในขณะที่อัตราค่าเช่ามีแนวโน้มเริ่มฟื้นตัวได้หลังจากที่คาดว่าจะหดตัวเล็กน้อยในปีนี้ แต่ยังคงไม่
กลับไปเท่ากับระดับเดิมก่อนวิกฤติ COVID-19 ทั้งนี้ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (ปี 2566-2568) คาดว่าตลาดสำนักงานให้เช่ายังต้อง
เผชิญความเสี่ยงจากภาวะอุปทานส่วนเกินมากขึ้ นต่อ โดยในช่วงปี 2566-2568 คาดว่าจะมีอุปทานพื้นที่ สำนักงานแห่งใหม่เข้าสู่
ตลาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร โดยเฉพาะพื้นที่สำนักงานให้เช่าเกรด A ซึ่งเป็นอัตราเติบโตที่สูงกว่าในช่วงปี 2558-2562 ถึง 2-3 เท่า
ขณะที่อุปสงค์อาจเติบโตไม่ทันกับ อุปทานที่เข้ามาใหม่ ซึ่งจะกดดันให้อัตราการปล่อยเช่าพื้นทีข่ องสำนักงานยังอยู่ในระดับต่ำและ
กดดันให้อัตราค่าเช่าให้ไม่สามารถขยายตัวได้เท่าที่ควร
ทั้งนี้ประเด็นที่ต้องติดตามสำหรับอาคารสำนักงานในพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) คือ ความเสี่ยงอุปทานส่วนเกิน
ของพื้นที่ CBD เกรด A ในช่วง 2-4 ปี ข้างหน้า (2566-2568) ทีค่ าดว่าจะมีใหม่เข้ามาเพิ่มกว่า 1 ล้านตารางเมตร. ซึ่งเป็นการเร่งตัว
ขึ้นอย่างรวดเร็วและมีโอกาสสูงที่อุปสงค์จะเร่งตัวตามไม่ทัน นอกจากนั้นจะยังส่ง ผลต่อการขยายตัวของอัตราค่าเช่าให้ชะลอลง
ในช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามสำหรับอาคารสำนักงานนอกพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Non -CBD) คือ การ
ทยอยเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าสายใหม่และส่วนต่อขยายใน ระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ทั้งพื้นที่เช่า
ได้และ พื้นที่ให้เช่าขยายตัวมากขึ้น ทำให้ยังต้องติดตามสมดุลของอุปสงค์และ อุปทานในระยะต่อไป ว่าจะส่งผลต่อสถานการณ์
อุปทานส่วนเกินที่มี แนวโน้มรุนแรงขึ้นในปัจจุบนั อย่างไร
หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลจาก
1.บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด: เอกสาร “รายงานสถานการณ์ตลาดอาคารสำนักงาน” ประจำไตรมาส 4 ปี 2564
2.SCB Economic Intelligence Center (EIC): Industry Outlook 2022: Real Estate (Oct 2021)
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5. ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการฉบับนี้อย่าง
รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยความเสี่ยงดังรายละเอียดข้างท้ายนี้ก่อนการตัดสินใจในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ข้อความดังต่อไปนี้แสดงถึงปัจจัยความเสีย่ งที่มีนัยสำคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือราคาหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปัจจัยความเสีย่ งที่ปรากฏในโครงการฉบับนีแ้ ล้วยังอาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งกองทุนรวม
ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ แต่ความเสีย่ งดังกล่าวอาจเป็น
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ความเสี่ยงทั้งหลายที่ปรากฏในโครงการฉบับนี้และความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นใน
อนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
คำอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการในการป้องกันความเสี่ยง และ/หรือ ความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือเป็นคำรับรองของกองทุนรวมว่า กองทุนรวมจะดำเนินมาตรการในการป้องกัน
ความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นข้อยืนยันว่าความเสี่ยงต่างๆ ตามที่ระบุในโครงการฉบั บนี้จะ
ลดลงหรือทำให้หมดไป
ทัง้ นี้ เนื่องจากความสำเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี่ยงยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของกองทุนรวมข้อความในลั กษณะที่เป็นการคาดการณ์ ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏใน
รายละเอียดของโครงการฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยคำว่า “เชื่อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” หรือ
ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ เป็นต้น เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต
อันเป็นความเห็นของบริษัทจัดการกองทุน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทีป่ รึกษาทางการเงิน ผู้รับประกันการ
จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือบุคคลใดๆ และมิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของสมมติฐาน รวมถึ งมิได้เป็นการรับรองผลการ
ประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว อีกทั้งมิได้เป็นการรับประกัน และ/หรือ รับรองว่าผลการดำเนินงานจริงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตจะเป็นไปตามประมาณการงบกำไรขาดทุน นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณ์หรือคาดคะเน
อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อมูลในส่วนนี้ทอี่ ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือเศรษฐกิจอาจเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากข้อมูลที่มี
การเปิดเผยหรือจากสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่กองทุนรวมอาจไม่สามารถตรวจสอบ
หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้
เนือ่ งจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวัง
ที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะสั้น นอกจากนั้น ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคตอาจลดต่ำลง
หรือสูงขึ้น หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการลงทุน ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(ก)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของกองทุนรวม
1) ความเสี่ ย งของผลประกอบการของกองทุ น รวมขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถของผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์
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2)

กองทุนรวมจะแต่งตั้งให้ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนครัง้ แรก โดยพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จะมีหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกตามที่กองทุนรวมจะมอบหมายให้ รวมถึงการร่วมกำหนดนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์และการประกอบธุรกิจของทรัพย์สินดังกล่าว อาทิเช่น การหาผู้เช่าพื้นที่สำนักงานรายใหม่
หรือการต่อสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการกับผู้เช่าพื้นที่ปัจจุบัน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการขาย การบำรุงรักษาหรือพัฒนาทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกให้อยู่ในสภาพทีด่ ี
และเหมาะแก่การจัดหาผลประโยชน์ โดยการบริหารดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของ
กองทุนรวม
อย่างไรก็ตาม หาก พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้เนื่องจาก
เหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง แม้ว่ากองทุนรวมได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไว้เพียงพอ
และน่าสนใจ กองทุนรวมอาจไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นเพือ่ ทำหน้าที่บริหารทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุนครั้งแรกได้ดีเทียบเท่ากับการบริหารจัดการของ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทาง
ลบอย่า งมี นัยสำคัญ ต่อผลประกอบการ ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายเงิน ปั นผลของ
กองทุนรวม
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการดำเนินการของกองทุนรวม
แม้ว่าบริษัทจัดการจะได้กำหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในฐานะ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนอย่างระมัดระวัง ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ยังอาจเกิดขึ้น
ได้ เนื่องจาก พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ยังคงทำหน้าที่ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร
สำนักงานแห่งอืน่ ๆ นอกเหนือจากโครงการอาคารสิรภิ ิญโญ ตามที่เปิดเผยในโครงการ
อย่างไรก็ตาม ด้วยความต้องการของผู้เช่าพื้นที่สำนักงานที่แตกต่างกันในการเลือกสถานที่เช่าเพื่อเป็น
สำนักงาน เช่น สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการเดินทาง และความ
สะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ เป็นต้น ผู้เช่าพื้นที่จึงเป็นผู้กำหนดว่าจะทำการเช่าอาคารสำนักงานแห่ง
ใด นอกจากนี้ ทางกองทุนรวมได้ว่าจ้างพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ให้บริหารทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้ง
แรกผ่านโครงสร้างสัญญาที่จะสร้างแรงจูงใจให้ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สร้างผลกำไรให้แก่กองทุนรวมอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึ่งช่วยลดความเสีย่ งที่เกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวได้
อย่างไรก็ดี ในปัจ จุบัน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ทำหน้าที่ดูแลโครงการอาคารสำนักงานหลายโครงการ แต่
เป็นเพียงการทำหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลอาคาร (Building manager) โดยมิได้มีหน้าที่ในการจัดหาผู้เช่า
ยกเว้นโครงการอาคารสิรภิ ิญโญ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
มีรายละเอียดตามข้อ 20 ข้อมูลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้จัดการกองทุนสามารถเปลี่ยนผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
▪ กรณีที่ผลการดำเนินงานประจำปีของอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุนต่ำกว่างบประมาณที่ระบุ
ในแผนการดำเนินงานประจำปีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รับอนุมัติจากกองทุนรวม
เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal Year) หรือ
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▪

3)

กรณีที่อัตราการปล่อยเช่าเฉลี่ย (Occupancy Rate) ณ สิ้นปี สำหรับ อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทุนลดลงต่ำกว่าร้อยละ 80 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่า 2 ปี

ทั้ งนี้ เงื่อ นไขดั งกล่ า วจะได้ รับ การยกเว้น ในกรณี ที่ ปี ง บประมาณใดมี ก ารซ่ อ มแซม ปรับ ปรุ ง หรื อ
เปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่ (Major Renovation) หรือเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย และ/หรือ
ผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ความเสี่ยงจากการประกันภัย
การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี่ยงด้านการดำเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่
กองทุน รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก เนื่องจากแม้ว่ากองทุน รวมจะจัดให้มีก ารประกันภัยในทรัพ ย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทำประกันภัยที่คุ้มครองความเสี่ยงบางประเภทที่
อาจเกิดขึ้นได้ หรือแม้ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภั ยได้ แต่ อัตราเบี้ ยประกันอาจไม่คุ้ ม กับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจได้รับ เช่น ความสูญเสียจากสงคราม หรือการก่อการร้าย
เป็นต้น หรือกองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องได้
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออาจเกิดความล่าช้าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวได้โดยที่ไม่ใช่ความผิดของกองทุ นรวม ดังนั้น กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากความสูญเสีย
ทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่กองทุนรวมอาจไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ
หรือไม่สามารถจัดให้มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้การประกันภัยที่มี
อยู่เดิมของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก เพื่อให้กองทุนรวมได้รับการประกันภัยทรัพย์สิน
สำหรั บ ความเสี่ ย งทุ ก ประเภท (Property All Risks Insurance) การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ
บุ ค คลภายนอก (Public Liability Insurance) และการประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business
Interruption Insurance) โดยในส่วนของการประกันภัยทรัพย์สินสำหรับความเสี่ยงทุกประเภท กองทุน
รวมจะเป็นผู้ รับผลประโยชน์แต่เพี ยงผู้เดียว โดยจะกำหนดวงเงินเอาประกั นไม่ต่ำกว่ามูลค่าต้นทุน
ทดแทน (Replacement Cost) ที่ ไ ม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และฐานราก ซึ่ ง ประเมิ น โดยผู้ ป ระเมิ น มู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ในรอบการประเมินล่าสุดก่อนที่จะมีการต่ออายุกรมธรรม์ ซึ่งบริษัทจัดการมีความเห็นว่า
การกำหนดวงเงินประกันไม่ต่ำกว่ามูลค่าทดแทน (Replacement Cost) ที่ไม่รวมค่าที่ดินและฐานราก
ตลอดระยะเวลาการเช่าแม้ว่าอายุของสัญญาเช่าจะเหลือน้อยลง มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมูลค่า
ทดแทนดังกล่าวน่าจะเพียงพอสำหรับ การก่อสร้างโครงการใหม่หากเกิดความเสียหายกับโครงการ
ทัง้ หมด
สำหรับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บุคคลที่สามที่ได้รับความเสี ยหายจะเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์โดยจะกำหนดวงเงินประกันตามที่กองทุนรวมเห็นเหมาะสม ในขณะที่การประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) กองทุนรวมจะกำหนดวงเงินเอาประกันที่กองทุนรวม
เห็นเหมาะสมและเพียงพอในการชดเชยการสูญเสียรายได้ของกองทุนรวมระหว่างการซ่อมแซมหรือ
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(ข)

ก่อสร้างใหม่ โดยกองทุนรวมจะเป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักดังกล่าว
4) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงิน
ในกรณีที่กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในโครงการ กองทุนรวม
อาจมีความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการกูย้ ืมเงินดังกล่าวได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
อัตราดอกเบี้ยและความสามารถในการชำระหนี้ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของกองทุนรวม ทำให้กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความ
เสี่ ย งที่ จ ะมี ค วามสามารถในการชำระคื น เงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย ลดลง และอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถของกองทุนรวมในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมจะใช้ความ
พยายามในการดำเนินการใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบีย้ หรือการขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการใดๆ
ดังกล่าว กองทุนรวมจะคำนึงถึงข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนเป็นสำคัญ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนมีความเสีย่ งจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ และการชะลอตัว
ของระบบเศรษฐกิจ ทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก
นอกจากนี้ ทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยมหภาคอื่นๆ เช่น
ปัจจัยทางการเมือง การวางผังเมือง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร หรือการโยกย้ายของชุมชน
อัน อาจส่ งผลกระทบต่ อสถานะหรือนโยบายของผู้ เช่ า ทำให้ อัต ราการเช่ าพื้ นที่ และอัต ราค่ าเช่าใน
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกลดลง
2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริมทรัพย์ การเพิ่มขึ้น
ของจำนวนผู้ประกอบการในตลาดที่จะส่งผลให้อุปทานของตลาดเพิม่ ขึ้น ทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น
3) ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที่ดนิ
กองทุนรวมมีความเสี่ยงในกรณีที่มีการเวนคืนทรัพย์สินทีก่ องทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกโดยหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งทำให้กองทุนรวมไม่อาจใช้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเพื่อประโยชน์ในการ
ดำเนินธุรกิจต่อไปได้
ในกรณีที่เกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรือได้รับค่าชดเชย
ดังกล่าวมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าที่กองทุนรวมใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
ครัง้ แรก ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบั จากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่ประมาณ
การไว้ทั้งในส่วนของเงินปันผลและเงินคืนทุนจากการลงทุน
อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทจัดการได้ตรวจสอบกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน
โยธากรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ใน
ส่วนของข้อมูลเท่าที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันที่สามารถตรวจสอบได้ ในเบื้องต้น พบว่าที่ตั้งของทรัพย์สินของ
กองทุนรวมที่จะเข้าลงทุนครั้งแรกดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนของเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าใน
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4)

อนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถประเมินถึ งโอกาสในการถู กเวนคืนได้ เนื่องจากการ
เวนคืนที่ดินเป็นนโยบายและความจำเป็นในการใช้พื้นทีข่ องรัฐบาลในเวลานั้น
ความเสี่ ยงจากการที่ ผู้ เช่ ารายใหญ่ ย้ ายออกจากพื้ น ที่ ที่ เช่ าก่ อ นหรือ เมื่ อ ครบกำหนดอายุ
สัญญาเช่า
กองทุนรวมให้เช่าพื้นที่บางส่วนคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 10,434 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 56.80
ของพืน้ ที่ให้เช่าทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ซึ่งปัจจุบันผู้เช่ารายใหญ่ของอาคารสิริ
ภิญโญสิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563) ในทรัพย์สินดังกล่าวแก่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มี
ความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แสนสิริเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีฐานะการเงินที่มั่นคง ทำให้คาดได้ว่ากองทุน
รวมจะมีรายได้ค่า เช่าและค่าบริการที่แน่นอนบนพื้น ที่เช่าดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ ผู้เช่ารายใหญ่
ข้างต้นยังคงเช่าพื้นที่ อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก
แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มี ความเกี่ ยวข้อง ไม่ได้แสดงเจตจำนงอย่างชัด เจนว่าจะเช่าพื้นที่ดังกล่าว
ต่อไปภายหลังสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง ไม่ประสงค์ที่จะ
ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ กองทุนรวมอาจไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่เพื่อเช่าพื้นที่ที่ว่างลง หรือการหาผู้เช่า
รายใหม่อาจใช้ระยะเวลานาน หรืออัตราค่าเช่าและค่าบริการที่ผเู้ ช่ารายใหม่เช่าอาจต่ำกว่าอัตราค่าเช่า
ที่แ สนสิ ริ และ/หรือ บริษั ท ที่มี ค วามเกี่ย วข้อ ง เช่ า ในปั จจุ บั น ซึ่ งจะส่งผลต่ อผลการดำเนิ น งานของ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก และส่งผลต่อผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มี
ความเกี่ ยวข้อง ตกลงที่จะเช่า พื้นที่ในโครงการอาคารสิริภิญ โญภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สิ นที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก เป็นระยะเวลาเริ่มต้น 3 ปี ที่อตั ราค่าเช่าและค่าบริการรวมตารางเมตร
ละ 580 บาทต่อเดือน 600 บาทต่อเดือน และ 620 บาทต่อเดือน ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ตามลำดับ และตก
ลงให้คำมั่นที่จะเช่าพื้นที่ดังกล่าวต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระยะเวลาการเช่าเริ่มต้น
สิ้นสุดลง ที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการรวมตารางเมตรละ 640 บาทต่อเดือนและ 650 บาทต่อเดือน ในปี
ที่ 1 และปีที่ 2 ตามลำดับ(รายละเอียดปรากฏในสรุปสาระสำคัญ ของร่างสัญ ญาก่อตั้ งสิทธิและการ
กระทำการ)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผเู้ ช่ารายใหญ่ดังกล่าวย้ายออกจากพื้นที่ที่เช่าในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้ง
แรกหรือไม่ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ และกองทุนรวมมีความเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น เพือ่ รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กองทุนรวมได้
เตรียมการดังนี้
•

ในระหว่างช่วงระยะเวลาการต่ออายุสัญ ญาเช่า 2 ปีนั้น หาก บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
และ/หรือ บริษั ท ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อง ไม่ ป ระสงค์ จะต่ ออายุ สัญ ญาเช่า บริษั ท แสนสิริ จำกั ด
(มหาชน) และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าไม่ น้อย
กว่า 1 ปีก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าดังกล่าว เพื่อให้กองทุนรวมมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถหา
ผู้เช่าพื้นที่รายใหม่มาเช่าพื้นที่แทนได้อย่างต่อเนื่อง และ

•

เมื่อได้มีการแจ้งให้กองทุนรวมทราบถึงความประสงค์ทจี่ ะไม่ต่ออายุสัญญาเช่าแล้ว และกองทุน
รวมสามารถจัดหาผู้เช่ ารายใหม่ที่ประสงค์จะเช่าพื้นที่ดังกล่าวแทนได้แล้ว แสนสิริ และ/หรือ
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บริษัททีม่ ีความเกี่ยวข้อง ยินยอมที่จะเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดเพือ่ ให้กองทุนรวมสามารถ
ทำสัญญาเช่าฉบับใหม่กับผู้เช่ารายใหม่ได้โดยตรง และ
•

หากอัตราค่าเช่าและค่าบริการของสัญญาเช่าที่กองทุนรวมทำกับผู้เช่ารายใหม่มีอัตราที่ต่ำกว่า
อั ต ราที่ แ สนสิ ริ และ/หรื อ บริ ษั ท ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง เช่ า อยู่ ในขณะนั้ น แสนสิ ริต กลงที่ จ ะ
รับประกันส่วนต่างของอัตราค่าเช่ าและค่าบริการ ของสั ญญาเช่าที่กองทุนรวมทำกับแสนสิริ
และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง กับของสัญญาเช่าที่กองทุนรวมทำกับผู้เช่ารายใหม่ จนกว่า
จะครบกำหนดระยะเวลาการต่ออายุสัญญาเช่า 2 ปีดังกล่าวนี้

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนรวมไม่สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาเช่าพื้นที่ที่ว่างลงได้ทั้งหมดภายหลัง
ระยะเวลาการเช่าพื้นทีด่ ังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
ซึ่งบริษัท จัด การอาจพิ จารณานำทรัพย์ สินที่ก องทุน รวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกนี้ออกเสนอขาย (ตาม
รายละเอี ยดที่ระบุไว้ในข้ อ 5.1.17 เงื่อนไขพิ เศษ) หากบริษัท จัดการเห็นว่า สภาพตลาดในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีความเหมาะสม และการขายทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน
อนึ่ง ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่ง
ตั้งอยู่ ในทำเลที่มี ศักยภาพ โดยตั้ง อยู่ใกล้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุง เทพ (BTS) สถานีพ ญาไท และ
รถไฟฟ้ าแอร์พ อร์ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพ ญาไท ซึ่งเป็ นปัจจัยที่ส่งผลให้มูลค่าอสั งหาริมทรัพย์ใน
บริเวณดังกล่าวมีการปรับตัวสูงขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยข้อมูลจากบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส
(ประเทศไทย) จำกัด สถิติราคาที่ดินที่ซื้อขายจริงในย่านพญาไท-พหลโยธินระหว่างปี พ.ศ. 2544 –
2555 ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 260 จาก 200,000 บาทต่อตารางวา เป็น 1 ล้านบาทต่อตารางวา ซึ่ ง
บริษัทจัดการคาดว่าการนำทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกออกเสนอขายจะเป็นโอกาสใน
การสร้างผลตอบแทนทีด่ ีให้แก่ผู้ลงทุนได้
(ค) ความเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
1)

ความเสี่ยงโดยทั่วไป
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อ อัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย์ และนโยบาย
ทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น อาจมีอิทธิพล
ต่ อผลการดำเนิ นงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุ นของกองทุ นรวม นอกจากนี้ ภาวะตกต่ ำทาง
เศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภค อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ซึ่งอาจมีราคาสูงหรือต่ำกว่าราคาที่ได้เสนอขาย
นอกจากนี้ ราคาของหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
หลายประการซึ่ งเป็นปัจจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ความเคลื่อนไหวหรือความ
เปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและต่างประเทศ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่มีผลการต่อนำเข้าหรือส่งออก สภาวะ
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2)

ของธุรกิจท่องเที่ยว เงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจัย
ความเสี่ยงในการดำเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาดเครือ่ งอุปโภคและบริโภค
ระเบียบข้อบั งคับ ภาษี อากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล เป็น ต้น ซึ่งไม่มีหลั กประกันได้ ว่าความ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของหน่วยลงทุน
ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหารจัดการโครงการของกองทุนรวม
ความเสี่ยงทางการเมือง
ความขัดแย้งทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหลักทรัพย์
ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไม่
สามารถรั บ รองได้ ว่ า สภาวะทางการเมื อ งของประเทศไทยในปั จ จุ บั น หรื อ ในอนาคต หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินกิจการ
สภาวะทางการเงิน ผลการดำเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม

3)

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรม
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การก่อวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง
นัก แต่หากเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก นอกจากจะสร้างความ
เสียหายต่อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมแล้ว อาจก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและ
ผู้มาใช้บริการในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ดี กองทุน
รวมจะจัดให้มีการทำประกันภัยในลักษณะจำกัดวงเงินที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติภัย
และเหตุ สุด วิสัย อื่ น ๆ อาทิ ความเสี ยหายต่ อเครื่อ งจั กร ภั ย โจรกรรม ภั ย ต่ อ เครื่องไฟฟ้ า ไว้สำหรับ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่ง
กองทุนรวมได้จัดให้มีตามมาตรฐานทั่ วไป โดยมีการทำประกันคุ้มครองวินาศภัย และประกันภัยซึ่ง
ครอบคลุ ม ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอกตลอดระยะเวลาที่ ก องทุ น รวมลงทุ น ตามที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

4)

ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน
ก่ อ นการลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน ที่ ก องทุ น รวมจะเข้ า ลงทุ น ครั้ งแรกบริ ษั ท จั ด การได้ ท ำการศึ ก ษาข้ อ มู ล
รายละเอี ย ดของอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น ๆ โดยทำการตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Due Diligence)
ประกอบกับการศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมายของทรัพย์สินโดยที่ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้จัดทำขึ้น
จากการดำเนิ น การตรวจสอบอสั งหาริ ม ทรัพ ย์ ที่ ก องทุ น รวมจะเข้ า ลงทุ น ครั้ งแรกอย่ า งเต็ ม ที่ ต าม
มาตรฐานวิ ช าชี พ ของที่ ป รึ ก ษานั้ น ๆ อย่ า งไรก็ ต าม การกระทำดั ง กล่ า วมิ ได้ เป็ น การประกั น ว่ า
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่อง ที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้ ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ
ทรัพย์สินโดยที่ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
ครัง้ แรกที่บริษัทจัดการใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มี
ความไม่ถูกต้อง เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย์อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่
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สามารถตรวจพบได้ เนื่ อ งจากข้ อ จำกั ด ในการตรวจสอบ รวมไปถึ ง เทคนิ ค หรือ วิ ธีก ารที่ ใช้ ใ นการ
ตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นข้อจำกัดในการตรวจสอบของทั้งผู้ประเมินราคาและวิศวกร
นอกจากนั้นแล้ว ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกอาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้องกั บ อสั งหาริม ทรัพ ย์ ซึ่ งการศึก ษาข้ อ มู ลรายละเอี ยดและการตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ของบริษัทจัดการไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าที่บริษัทจัดการได้ประมาณการไว้ก่อนการลงทุนหรือก่อให้เกิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทีเ่ กี่ยวกับการละเมิดกฎข้อบังคับดังกล่าวทีถ่ ูกกำหนดโดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
5)

การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ของ
มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถ
ควบคุมหรือคาดการณ์ได้ สำหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ
แนวนโยบาย และ/หรือ คำสั่ง ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ถือเป็น
เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมจึงไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบต่อผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม

6)

7)

8)

ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
ภายหลังจากที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการไม่
สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะมีเสถียรภาพ ราคาตลาดของ
หน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังวันเริ่มต้นของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งราคาดังกล่าว
อาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม ซึ่งราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนนัน้ ขึน้ อยู่
กั บ หลายปั จจั ย อาทิ เช่ น ผลการดำเนิ นงานของกองทุ น รวม ความผั น ผวนของหลั กทรั พ ย์ ในตลาด
หลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายของหน่ วยลงทุน ฯลฯ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที่จะขายหน่วย
ลงทุนได้ในราคาที่เสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็ นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับหากมี
การจำหน่ายทรัพย์สนิ ออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม
มู ลค่ าทรัพย์ สิ นสุ ทธิของกองทุ นรวมซึ่ งได้ กล่ าวไว้ ณ ที่ นี้ ได้ คำนวณโดยใช้ ข้ อมู ลจากรายงานการ
ประเมิน ค่ า ทรัพ ย์สิน ที่ล งทุน เป็ น ข้ อ มูล พื้นฐาน ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนรวมต้องจำหน่ายทรัพย์สินของ
กองทุนรวมเพื่อการปรับโครงสร้างการลงทุนหรือเพื่อการเลิกกองทุนรวมมูลค่าดังกล่าวอาจสูงหรือต่ำกว่า
มูลค่าทีแ่ ท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รบั หากมีการจำหน่ายทรัพย์สนิ ออกไปทั้งหมด หรือบางส่วน
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง
เนื่องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สภาพคล่อง
ในการซื้ อขายหน่วยลงทุ น จะประเมิ นจากความถี่และปริม าณการซื้ อขายหน่ วยลงทุน นั้ นในตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่ง อยู่บนพื้นฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความ
ต้องการของผู้ ซื้อ-ผู้ขาย ขึ้นอยู่กับปั จจัยหลายประการที่ กองทุนรวมไม่สามารถควบคุ มได้ อาทิเช่น
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9)

10)

ปริมาณความต้องการในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมของตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น
จึงมีความเสี่ยงทีห่ น่วยลงทุนนีจ้ ะขาดสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดรอง
ความเสี่ยงด้านภาษี
ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ (ในกรณีที่กองทุน
รวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือ
ขายหรือโอนหรือรับโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกองทุนรวมอาจ
ต้องรับภาระทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี ที่กองทุนรวมจะต้ องชำระ
ดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ในอนาคตภาระภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มของกองทุ น รวม และ/หรื อ ภาระภาษี แ ละ
ค่าธรรมเนียมของผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนและการได้รับเงินปันผลจากกองทุน
รวมอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราในปัจจุบัน
ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น
การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ไม่ ต่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 75 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวม ทำให้ ก ารลงทุ น กระจุ ก ตั ว อยู่ ใ น
อสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทาง
การเงินประเภทต่างๆ

11)

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ การแข่งขัน การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนัน้ จึง
มีความเสีย่ งทีน่ ักลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที่คาดการณ์

12)

ความเสี่ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกำหนดราคาซื้อ ขาย
หน่วยลงทุน
การคำนวณมูลค่า ทรัพ ย์สิน สุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บ ริษัท จัด การประกาศ เป็นการคำนวณ
โดยใช้ร ายงานการประเมิน ค่าหรือ รายงานการสอบทานการประเมิน ค่าครั้งล่าสุด เป็น ฐานในการ
กำหนดมู ล ค่า อสัง หาริม ท รัพ ย์ ซึ ่ง มูล ค่า ดัง กล่า วอาจไม่ใ ช่ม ูล ค่า ที ่จ ะซื ้อ ขายได้จ ริง ขอ ง
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

13) ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอาจนำไปสู่ภาวะความผันผวน
ของตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการจัดหาประโยชน์ ฐานะ
ทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในระดับโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น การระบาดของโรคซาร์ส
(SARS) การระบาดของไข้หวัดนก (H5N1) เป็นต้น จนกระทั่งในปัจจุบัน ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19) อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ โดยอาจจะส่งผล
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กระทบในการทางลบต่ อเศรษฐกิจทั่วโลก หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุน และอาจ
ส่งผลให้ตลาดทุนทั่วโลกเกิดความผันผวนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การระบาดของโรคดังกล่าวยังอาจ
ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางและการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ รวมทั้งอาจทำให้ต้องมีการ
ปิดสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ทำงาน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของตลาดทุ นหรือเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคหรือระดับทั่วโลกที่มีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
การระบาดของโรคติดต่อในเรื่องดังกล่าวนี้ อาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดหา
ประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้ ซึ่งผลกระทบนี้อาจส่งผลเป็นวง
กว้างไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทย เท่านั้น ทั้งนีผ้ ลกระทบดังกล่าวจะบรรเทาลงหลังจากมีมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของโรคระบาดในระดับที่ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมได้
ตามปกติแล้ว
14)

ความเสี่ยงเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคต (กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate Investment Trust (REIT))
ภายหลังปี พ.ศ. 2556 กองทุนรวมมีข้อจํากัดในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม หากกองทุน
รวมมีค วามจำเป็น ต้อ งเพิ่ม เงิน ทุน หรือ กู้ยืม เงินเพื่อ การลงทุน ในอนาคตดัง กล่า ว โดยกองทุน รวม
จะต้องมีการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็น REIT อนึ่ง ในการแปลงสภาพกองทุน
รวมอสังหาริม ทรัพ ย์เป็น REIT นั้น กองทุนรวมจะต้อ งได้รับ มติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทำ
การแปลงสภาพดัง กล่าว โดยเงื่อนไขดัง กล่า วจะเป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนรวมไม่มีคดีความ ข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่มี
นัยสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของกองทุนรวมทีบ่ ริษัทจัดการเชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ สถานะ
ทางการเงิน ผลการดำเนินการ และแนวโน้มการดำเนินการในอนาคต

7. ข้อมูลสำคัญอืน่
-ไม่มี-
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกองทุนรวม
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8. ข้อมูลหน่วยลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
8.1 ข้อมูลหน่วยลงทุนและข้อมูลราคาหลักทรัพย์
8.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน
จำนวนเงินทุนของโครงการ

1,700,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน

10.00 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน

170,000,000 หน่วย

ประเภทหน่วยลงทุน

ระบุชื่อผู้ถอื

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก

10.00 บาท/หน่วย

จำนวนเงินทุนจดทะเบียนปัจจุบัน

1,700,000,000 บาท

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,851,098,805 บาท

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,850,344,092 บาท

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตอ่ หน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

10.8888 บาท/หน่วย

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

10.8843 บาท/หน่วย

8.1.2 ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาปิด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

8.30 บาท/หน่วย

ราคาสูงสุด (ระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 30 ธันวาคม 2564)

10.70 บาท/หน่วย

ราคาต่ำสุด (ระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 30 ธันวาคม 2564)

6.00 บาท/หน่วย

ราคาเฉลี่ย (ระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 30 ธันวาคม 2564)

8.38 บาท/หน่วย

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

1,411,000,000 บาท
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8.2 ข้อมูลผู้ถอื หน่วย
ภาพรวมข้อมูลผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วย (Record Date)
(1)

กลุ่มผู้ถือหน่วยที่ถือหน่วยสูงสุด 10 รายแรก

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
สำนักงานประกันสังคม
บริษัท บีบี แคปปิตอล
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
นางสุมิตรา ชุตมิ าวรพันธ์
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
น.ส.เยาวลักษณ์ ชุตมิ าวรพันธ์
นางเยาวนุช เดชวิทักษ์
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์
น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์

จำนวนหน่วย

คิดเป็น %

46,820,800
42,700,000
10,000,000
8,411,800
8,380,900
8,203,000
8,150,000
8,150,000
2,885,600
1,110,000
1,080,000

27.54
25.12
5.88
4.95
4.93
4.83
4.79
4.79
1.70
0.65
0.64

หมายเหตุ: 1. มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ลำดับที่ 7 จำนวน 2 ราย ถือหน่วยลงทุนรายละ 8,150,000 หน่วย

(2)

ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุม่ บุคคลเดียวกัน)

ลำดับที่
1
2

ชื่อ - สกุล
สำนักงานประกันสังคม
บริษัท บีบี แคปปิตอล

จำนวนหน่วย

คิดเป็น %

46,820,800
42,700,000

27.54
25.12

(3)
กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือ
การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนยั สำคัญ
-ไม่มี-

28

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
8.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนรวม
8.3.1 นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผล
กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ อย่างไรก็ดี บริษทั จัดการฯ อาจมีการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการฯ มี
ความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร
(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิทปี่ รับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี ทั้งนี้ กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว หมายความว่า
กำไรสุทธิที่หักกำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งปรับปรุงด้วยรายการอืน่ ตามแนวทางทีส่ ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม
(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
จากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสมดังกล่าวข้างต้น จะทำได้ก็ต่อเมื่อการจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้
การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 90 วันนับแต่วันรอบปีบญ
ั ชีหรือ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีทมี่ ีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี
บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มี
การปิดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีทมี่ ีเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
เงื่อนไขเพิม่ เติม
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ
0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับ
เงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
สำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
เพิม่ เติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
สำหรับกำรคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสำหรับผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป กองทุนรวมมีนโยบำยหักเงิน
สำรองสำหรับกำรซ่อมแซม กำรบำรุงรักษำ กำรปรับปรุงอสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวมตำมแผนที่กำหนดประจำปี 2565
เพิ่มเติมจำกหลักเกณฑ์เดิม ก่อนคำนวณกำไรสุทธิทปี่ รับปรุงแล้วสำหรับกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน/1 ทัง้ นี้ ใน
ปี 2565 กองทุนรวมมีกำรสำรองเงินเพื่อกำรซ่อมแซม กำรบำรุงรักษำ กำรปรับปรุงอสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวม ไม่เกิน
4.15 ล้ำนบำท
หมำยเหตุ /1 ข้อ 77 ประกาศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 36/2562 เรื่อง กำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ (ฉบับประมวล)
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8.3.2 ประวัตกิ ารจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รอบระยะเวลาดำเนินงาน
28 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2557
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2557
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2557
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2558
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2558
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2558
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2558
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2559
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2559
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2559
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2560
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2560
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2560
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2560
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2561
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2561
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2561
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2561
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562
1 เม.ย. – 31 ก.ค. 2562
1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2562
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562
1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563
1 ก.ค. – 30 ก.ย.2563
1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564
รวม

บาท/หน่วย
0.1500
0.1500
0.1500
0.1500
0.1636
0.1500
0.1450
0.1450
0.1450
0.1450
0.1450
0.1450
0.1411
0.1450
0.1550
0.1560
0.1520
0.1470
0.1382
0.1452
0.1500
0.1000
0.1500
0.1400
0.0700
0.0800
0.0500
0.0550
0.0511
0.0500
3.8592

30

วันที่จ่ายเงินปันผล
28 ส.ค. 2557
24 พ.ย. 2557
20 ก.พ. 2558
25 พ.ค. 2558
21 ส.ค. 2558
23 ต.ค. 2558
23 ก.พ. 2559
24 พ.ค. 2559
23 ส.ค. 2559
24 พ.ย. 2559
23 ก.พ. 2560
24 พ.ค. 2560
30 ส.ค. 2560
27 พ.ย. 2560
2 มี.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561
22 ส.ค. 2561
4 ธ.ค. 2561
2 มี.ค. 2562
4 มิ.ย. 2562
16 ส.ค. 2562
4 ธ.ค. 2562
3 มี.ค. 2563
1 มิ.ย. 2563
1 ธ.ค. 2563
5 มี.ค. 2564
4 มิ.ย. 2564
30 ก.ย. 2564
3 ธ.ค. 2564
4 มี.ค. 2565
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9. โครงสร้างการจัดการ
9.1 บริษัทจัดการ
9.1.1

ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ชื่อ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่
ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขทะเบียนบริษัท
0105535048398
โทรศัพท์
0-2949-1500
โทรสาร
0-2949-1501
เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
http://www.scbam.com

9.1.2

โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผูถ้ ือหุ้น รายชื่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผู้จัดการกองทุน
อนึ่ง โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจัดการซึ่งมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ร้อย
ละ 99.99) ไม่ส่งผลต่ออำนาจในการควบคุมของบริษัทจัดการแต่อย่างไร เนื่องจากบริษัทจัดการมีคณะกรรมการ
บริษัททำหน้าที่ควบคุมการบริหาร โดยมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารงาน และไม่มีการแทรกแซงของผู้
ถือหุน้
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โครงสร้างองค์กร
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จากโครงสร้างบริหารภายในบริษัทจัดการข้างต้น การดำเนินงานของกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
มีความเป็นอิสระและถูกแยกออกมาจากกลุ่มงานอื่น โดยกลุ่มการลงทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานมีขั้นตอน และ
ระเบียบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน
สายกำกับกฎเกณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ กำกับและควบคุม(Securities Regulation Division, Compliance Function) และหน่วยงาน
พัฒ นาตรวจสอบและบริษัทในเครือ สายตรวจสอบ (Audit Development and Subsidiaries, Audit Function) ซึ่งมีความเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหารของบริษัทจัดการ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริษัทจัดการ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือความ
บกพร่องในหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นางกิตติยา
2) นางสาลินี
3) ดร.ยรรยง
4) นายณรงค์
5) นายชลิตติ
6) นายณรงค์ศักดิ์
7) นายปฏิภาณ

โตธนะเกษม
วังตาล
ไทยเจริญ
ศรีจักรินทร์
เนื่องจำนงค์
ปลอดมีชั
เลิศประเสริฐศิริ

ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ

รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นางปิ่นสุดา
ภู่วิภาดาวรรธน์ Chief Operations Officer สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
3) นางนันท์มนัส เปีย่ มทิพย์มนัส Chief Investment Officer สายการลงทุน
4) นายอาชวิณ
อัศวโภคิน
Chief Marketing Officer สายการตลาดและช่องทางการขาย
5) นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว
Executive Director กลุม่ ธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
6) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
Executive Director กลุม่ การลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน7) นาย
ยุทธพล วิทยพาณิชกร Executive Director กลุม่ จัดสรรสินทรัพย์ และกองทุนต่างประเทศ
8) นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล
Executive Director กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
9) นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์ Executive Director กลุม่ ทรัพยากรบุคคล
10) นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์ Executive Director กลุม่ บัญชีและปฏิบัติการกองทุน
11) ดร.พูนศักดิ์
โล่ห์สุนทร
Executive Director กลุม่ จัดการลงทุน Machine Learning
12) นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
Executive Director กลุม่ กลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
13) นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข
Executive Director กลุม่ กลยุทธ์และวางแผน
14) นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
Executive Director กลุม่ จัดการลงทุนตราสารทุน
15) นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์
Executive Director กลุม่ ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
16) นายวโรฤทธิ์ จีระชน
Executive Director กลุม่ วิเคราะห์การลงทุน
17) นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์
Executive Director กลุม่ บริหารความเสี่ยง
18) นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร
Executive Director กลุม่ จัดการลงทุนตราสารหนี้
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รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
2) นายเภรี
อิชยพฤกษ์
3) นางสาวพีรญา วรรณคีรี
4) นายนวบูลย์
ทององอาจ
รายชื่อผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร*
2) นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย*
3) นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล*
4) นางธุวดารา
อิศรางกูร ณ อยุธยา
5) นางสาววัชรา
สถิตพรอำนวย
6) นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
7) นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช*
8) นางสาวกัลยดา ณ พัทลุง
9) นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์*
หมายเหตุ: *ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้บริหารของบริษัทจัดการและกองทุน รวมภายใต้การบริหารจัดการได้ที่ website ของบริษัท
จัดการที่ http://www.scbam.com
9.1.3

หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการและบริหารกองทุนรวมให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1) การบริหารกองทุนรวม
(1) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และ
ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด
(2) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้
ชวน โดยมีสาระสำคัญ ไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่างสัญ ญา และร่างหนังสือชี้ชวน ที่ผ่านการพิจารณาจาก
สำนักงานและดู แลให้ ข้อผูกพั นและโครงการเป็น ไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรั พย์
ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อ
ผู ก พั น หรือ โครงการขั ด หรือ แย้ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อ คำสั่ ง นั้ น ให้ บ ริษั ท จั ด การ
ดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผูกพันและโครงการโดยไม่ชักช้า
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(3) จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบันและรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ก่ อ นการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ อ ประชาชน ให้ บ ริษั ท จั ด การจั ด ส่ ง หนั งสื อ ชี้ ช วนให้
สำนักงานไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ประชาชนและให้จัดส่ง
เอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund
Report and Prospectus (MRAP)) ของสำนักงานด้วย และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ให้บริษัท
ดำเนินการให้ข้อมูลที่จัดส่งนั้นมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันโดยไม่ชักช้าและให้กระทำผ่านระบบงานข้างต้นด้วย
(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีการแจกจ่ายข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ
เกี่ยวกับหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอสำหรับข้อมูลที่เป็นรายละเอียดโครงการให้
บริษัทเตรียมไว้เพื่อให้ผลู้ งทุนตรวจดูหรือร้องขอได้ ทัง้ นี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน
(ค) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ้น สุดลงแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ช วนส่วนข้อมูล
โครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากมี
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ
โดยไม่ชักช้า และไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวั นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้แก้ไข
เพิม่ เติมโครงการหรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิม่ เติมโครงการ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม
(4) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ทำหน้าที่ในการจัดจำหน่ายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผูโ้ อน
สิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็นบุคคลเดียวกัน
(5) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการหาผลประโยชน์ การซื้อ เช่า
จำหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั่งโอน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่
ลงทุนไว้ ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้องเป็นไปตาม
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ด้วย
(6) ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(7) ดำเนินการเพิ่มหรือลดจำนวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ
และ/หรือ ดำเนินการตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(8) จัดสรรผลกำไรของกองทุ น รวมเพื่อจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีก ารที่
กำหนดไว้ในโครงการ และเป็นไปตามทีส่ ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
(9) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(10) จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(11) จั ด ให้ มี ก ารตรวจตราสภาพอสั งหาริม ทรัพ ย์ ตามข้ อ กำหนดและหลัก เกณฑ์ ข องประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(12) ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในการประเมินค่าหรือสอบทานการ
ประเมินค่าตามที่บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอ รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่บคุ คลดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการ
สำรวจอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนเพือ่ การประเมินค่า
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจสภาพ
อสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนรวมได้มาจากการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
(13) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดร้องขอให้มีการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(14) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุนรวม ตามข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ที่
ระบุไว้ในโครงการ
(15) กระทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจกระทำได้ภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย
(16) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(17) ดำเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
2) การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม
จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
3) การแต่งตั้งบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(1) จัดให้มีคณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี)
(2) แต่งตั้งบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือ่ ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ จั ด การกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ทำหน้ า ที่ ตั ด สิ น ใจลงทุ น หรื อ จำหน่ า ยไปซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
(ข) ผู้จัด การกองทุนรวมเพื่ อทำหน้ าที่ตัดสิน ใจลงทุนหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เพื่ อการบริหาร
สภาพคล่องของกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทไว้ใน
ทีเ่ ปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัท
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(3) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
คุณ สมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแ ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
ในโครงการ ทัง้ นี้โดยได้รบั อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และแต่งตั้ง
นายทะเบียนหน่วยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบั ติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดแทน และแจ้งการ
แต่งตั้งดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
(5) แต่งตั้งนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุ นของผู้ลงทุ นต่างด้าว ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(6) แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประเมินค่าและสอบทานมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัท
ประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(7) แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
(8) แต่งตั้งทีป่ รึกษา (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่เป็นทีป่ รึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือ กองทุนรวม
(9) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี รวมถึงการ
เปลี่ ยนตั วผู้ สอบบั ญ ชีข องกองทุ น รวม และแต่ งตั้ งผู้ สอบบั ญ ชี อื่น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนตามที่สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดแทน และแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(10) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุนรวมเพื่อทำหน้าที่รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและหน้าที่
อืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็นเพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(11) แต่งตั้งบุคคลอืน่ ใดเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างๆ ผู้จัดทำประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น
4) การดำเนินการอื่นๆ
(1) ยื่น คำขอจดทะเบี ย นทรัพ ย์สิน ซึ่ งเป็ น เงิน ได้ จ ากการขายหน่ วยลงทุ น ของโครงการเป็ น กองทุ น รวมต่ อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(2) ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สนิ กองทุนรวม
(3) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหาย
หรือถูกทำลาย
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(4) ดำเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการและนำทรัพย์สินของ
กองทุนรวมไปฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
(5) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด และเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(6) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดทำรายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด
(7) คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามประกาศ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
(8) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการจัดส่งเอกสารหรือแจ้งผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่
มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้อ 29.3 อันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
(9) จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการ
ลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งจัดทำรายงานของกองทุนรวมทุกสิ้น
ปีการเงิน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี
(10) จัดส่งสำเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วยสำเนาเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้สำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ดังกล่าว
(11) จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลันเมื่อมีการลงทุนหรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่า
(ก) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาซื้อ เช่า รับโอนสิทธิ
การเช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี
(ข) สัญญาเป็นหนังสือทีแ่ สดงการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ทั้งนี้ บริษั ท จัด การจะมี ห นั งสื อ แจ้ งการเข้ า ครอบครองอสั งหาริม ทรัพ ย์ ให้ แก่ ผู้ ดู แลผลประโยชน์
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วย
(12) จัดส่งสำเนาสัญญาดังต่อไปนีใ้ ห้ผู้ดูแลผลประโยชน์
(ก) สัญญาแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำสัญญาหรือนับแต่วัน
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี

38

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
(ข) สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษา (ถ้ามี) ภายใน 5 วันทำการ
นับแต่วันทำสัญญาดังกล่าว
(13) รวบรวม ติดตาม ดำเนินการ สั่งให้ผู้มีหน้าที่ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตั้ง อาทิเช่น ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ที่
ปรึกษา ผู้คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียม จัดส่ง จัดทำรายงานต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้
ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ ผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมายร้องขอ
(14) จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือ
จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิ ทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์นั้น รวมทั้ งจัดให้มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ
ดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทและสำนักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วัน
นับ แต่ วัน ที่ ลงทุ น หรือ จำหน่ ายอสั งหาริม ทรัพ ย์ และ/หรือ สิท ธิ การเช่ าอสั งหาริม ทรัพ ย์ นั้ น เพื่ อ ให้ ผู้ ลงทุ น
สามารถตรวจดูได้ โดยหนังสื อสรุป ข้อมูลจะมีสาระสำคัญ ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กำหนด เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพย์แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญตามวรรคหนึ่งให้ตลาดหลักทรัพย์แทน
การจั ด ส่ ง ให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทั้ ง นี้ ภายในวั น ทำการถั ด จากวั น ซื้ อ เช่ า จำหน่ า ย หรือ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในกำหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
(15) ดำเนินการขาย จำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนรวม ตามที่เห็นสมควร
(16) ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้
1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ให้เปลี่ยนบริษัทจัดการ และมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ขึ้น
ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการตามที่กำหนดไว้ในโครงการตามมติทปี่ ระชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุ นหรือมี ก ารแก้ไขพระราชบัญ ญั ติห ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะมีผลให้บริษัท
จัด การไม่ ส ามารถดำเนิ น การให้ สอดคล้ อ งกั บ ประกาศ คำสั่ ง ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ดั งกล่ าว ทั้ งนี้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไม่
ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้ องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์ อักษรว่าไม่ ประสงค์ที่จะรับ
หน้าที่ต่อไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที่ให้มีผลเป็นการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท
จัดการ โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
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ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่
จัดการกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายใน 180 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก
บริษัทจัดการ
3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดำเนินการ การบริหารจัดการกองทุนรวม
หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วย หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รั บหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทั้งนี้
บริษัทจัด การจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็น ลายลักษณ์ อักษรว่าไม่ประสงค์จะรับหน้าที่
ต่อไป (ลาออก) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที่ให้มีผลเป็ นการสิ้นสุดการปฏิบั ติหน้าที่ของ
บริษั ท จัด การ โดยที่ป ระชุม ผู้ ถื อหน่ ว ยจะต้อ งดำเนิ นการจั ดหาบริษั ทจั ดการกองทุ น รวมรายใหม่ ที่ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์และได้รบั ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพื่อทำหน้าที่จัดการกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการแทนบริษทั จัดการ
4) ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม ซึ่ง
มีผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีบ่ ริษัทจัดการได้ต่อไป
ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดำเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยหากเป็น
กรณีการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการตามที่กำหนดไว้ในข้อ (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี การปฏิบัติหน้าทีด่ ังกล่าวจะไม่เกินกว่า 180 วันนับจากวันที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เปลี่ยนบริษัทจั ดการ หรือหากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการได้ทำการบอกกล่าวการ
ลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการตามข้อ (2) หรือ ข้อ (3) ข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่แต่ไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่บอกกล่าวการลาออกจากการ
เป็ นบริษั ท จัดการ และมี หน้ าที่ ต้อ งจัด หาบริษั ท จัด การรายใหม่ ที่ มีคุ ณ สมบั ติ ครบถ้ วนตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อย 1 ราย
ทัง้ นี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติ
ให้เปลี่ย นบริษัทจัดการตามที่กำหนดไว้ในข้อ (1) หรือภายหลังจากวันที่มีผลเป็นการสิ้นสุดการปฏิบัติ
หน้าที่ของบริษัทจัดการตามที่กำหนดไว้ในข้อ (2) และข้อ (3) บริษัทจัดการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใน
อัตราที่กำหนดไว้ในโครงการโดยจะคำนวณค่า ตอบแทนเป็ นอัตราส่วนของระยะเวลาตามที่ได้ป ฏิบัติ
หน้าที่จริง และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดมีห รืออาจเกิด มีขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดั งกล่าวของ
บริษัทจัดการ
9.2 ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
9.2.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เว็บไซด์ของผู้บริหารทรัพย์สิน
ชื่อ
: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่
: เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
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โทรศัพท์
โทรสาร

: 0-2688-7555
: 0-2109-5479

9.2.2 รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
รายชือ่ กรรมการ
1. นาย อภิชาติ จูตระกูล
2. นาย เศรษฐา ทวีสิน
3. นาย วันจักร์ บุรณศิริ
4. นาย อนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ
5. นาย อุทยั อุทยั แสงสุข
6. นายภูมิภกั ดิ์ จุลมณีโชติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร
1. นาย อภิชาติ จูตระกูล
2. นาย อนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ
3. นาย ชาญ ศิรริ ัตน์

ประธานอำนวยการ
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ

9.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ ของบริษัทจัดการและผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
(1)

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
(1.1)

สิทธิของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
จากกองทุนรวม ตามสัญญาการจ้างที่ทำขึ้นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

(1.2)

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการ ดังต่อไปนี้

(ก)

ได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมตามสัญญาการ
จ้างทีท่ ำขึ้นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

(ข)

ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรั พย์ของกองทุน รวมในแต่ละวันให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
พร้อมที่จะหาผลประโยชน์ตลอดเวลา

(ค)

จัดเก็บรายรับและจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

(ง)

ปฏิบตั ิตามสัญญาหรือหน้าทีอ่ ื่นทีร่ ะบุตามสัญญาว่าจ้างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

(จ)

ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือปฏิบตั ิ
หน้าที่อนื่ ใดตามที่บริษทั จัดการมอบหมาย
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9.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์
9.3.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ของผู้ดแู ลผลประโยชน์สถานที่จัดเก็บรักษาทรัพย์สิน
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ
ที่อยู่

โทรศัพท์
โทรสาร

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
1 ซอยราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
0-2470-3201
0-2470-1996-7

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม
ชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
0-2470-3201
0-2470-1996-7

โทรศัพท์
โทรสาร

และ/หรื อ สถานที่ อื่ น ใดที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญ าตหรื อ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสำคัญของกองทุนรวมไว้ที่สำนักงานของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายใหม่อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะทำ
การเก็บรักษาเอกสารสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ได้แก่ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
และสั ญ ญาซื้อขายอสั งหาริมทรั พย์ สั ญ ญาเช่า หรือสั ญ ญาโอนสิท ธิการเช่าอสั งหาริมทรัพ ย์ หนั ง สื อกรมธรรม์
ประกันภัยไว้ที่สำนักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่สามารถ
เก็บรักษาไว้ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
9.3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงสถานที่จัดเก็บรักษาทรัพย์สิน
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้
ก) ได้ รับ ค่ าตอบแทนจากการทำหน้า ที่เป็ น ผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ ต ามอั ตราที่ กำหนดไว้ในสัญ ญาแต่ งตั้ งผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ที่ทำขึ้นกับบริษัทจัดการ
ข) ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท จั ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 125 และข้ อ กำหนดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งแห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่
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ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้ง
บริษัทจัดการโดยทันที
ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติ
ตามหน้ า ที่ ต ามมาตรา 125 และข้ อ กำหนดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดและส่งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้ งแต่วั นที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ รู้หรือมี เหตุอันควรที่ จะรู้ถึงเหตุ การณ์
ดังกล่าว
ค) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต
ง)

ดำเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1)

ภายใน 30 วันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทจัดการ

(2)

ทุกหนึ่งปีนับแต่ วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั้งก่อนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

จ) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มดำเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นั้น
ฉ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวมชำรุดบกพร่องอย่างเป็นนัยสำคัญ
ช) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่า มีเหตุการณ์หรือการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
ซ) ตรวจสอบการลงทุนหรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้
เป็นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ฌ) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้รวมทั้งจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม
ญ) รับรองว่าการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถูกต้องและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถใช้
ข้อมู ลที่ ได้ รับ จากบริษั ทจั ดการ ซึ่ งอาจเป็น ข้อ มูลจากรายงานที่ บ ริษั ทจั ดการจั ด ทำและได้ รับ รองรายงาน
ดังกล่าวเอง หรือที่บริษัทจัดการได้รบั จากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่นทีบ่ ริษัท
จัดการว่าจ้างและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือบุค คลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมอื่นนั้นได้ลงนามรับรองความ
ถูกต้องของรายงานดังกล่าว มาใช้ประกอบการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้
ฎ) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม
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ฏ) มีสทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ฐ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์

9.3.3 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ก)

เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิก สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่จะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

(ข)

ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามที่
ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิก สัญ ญาแต่งตั้งผู้ดูแ ลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(ค)

ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด อันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับประกาศคำสั่ง
ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(ง)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดของกองทุ น รวม เรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(จ)

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
คุณ สมบัติ ของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุ นรวมอสั งหาริมทรัพ ย์ บริษั ท จัดการจะดำเนิน การให้ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือ
ปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไขเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
ดำเนิน การขออนุญ าตเปลี่ย นตั วผู้ดู แลผลประโยชน์ ต่อ สำนั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้ เว้นแต่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่ การเป็นอย่างอืน่
(ฉ)

หากผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ได้
โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ กองทุนรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่บริษัท
จัดการต้องติดต่อกับบุคคลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ด้วย

(ช)

เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นคำร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้
หรือผ่อนผันการชำระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ชำระบัญชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้
กฎหมายปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือตามข้อบังคับต่างๆ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์นี้ได้ทันที

(ซ)

เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามีความผิดหรื
อประมาทเลินเล่ ออย่างร้ายแรงและแจ้ งให้บริษั ทจัดการทราบหรือประกาศเป็ นการทั่วไป บริษั ทจัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นไี้ ด้ทันที

ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนเนื่องจาก
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กองทุนรวมต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นใน
กรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 12.2 “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้น
ต้อ งทํ าหน้ าที่ผู้ ดู แลผลประโยชน์ ของกองทุ น รวมต่ อไปอย่างสมบู รณ์ จ นกว่ าจะจั ด การโอนทรัพ ย์ สิน และเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการ หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดย
เรียบร้อยให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิ้น และภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง
ในกรณีทสี่ ัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลงเนื่องจากผู้ดูแลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญา หากบริษัทจัดการยัง
ไม่สามารถหาผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวันสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังต้อง
ปฏิบัติหน้าทีต่ ามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้สิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา
เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบัติหน้าทีด่ ังกล่าวได้
ในกรณีการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลงผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทั้งหมดและเอกสาร
หลักฐานของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มาแทนหรื อดำเนินการอย่างอื่นตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือ
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สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงการดำเนินการใดๆที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้ หลายเป็นไป
โดยเรียบร้อยภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง
9.4 ชี่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
1) ผูส้ อบบัญชี
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้ น 33 อาคารเลครั ช ดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัช ดาภิ เษก แขวงคลองเตย
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0-2264-9090
0-2264-0789-90

เขต

2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
ธนาคารไทยพาณิชย์
ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 ปฏิบัติการธุรกิจบริการหลักทรัพย์ อาคาร จี ทาวเวอร์
แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 ฝัง่ ปีกเหนือ (North Wing) เลขที่ 9 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
0-2128-2324-9
โทรสาร
0-2128-4625
3) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ
ชื่อ
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
ชั้น 8 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
0-2257-0499
โทรสาร
0-2257-0501
9.5 ประวัตกิ ารถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ
การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แสนสิริไพร์ม ออฟฟิศ ตั้งแต่มีการจัดตั้งกองทุนรวมฯ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2557
บริษัทจัดการ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจั ดการ และผู้จัดการกองทุนไม่ถูกลงโทษและการ
เปรี ย บเที ย บปรับ ใด ๆ อย่ า งไรก็ ดี ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถตรวจสอบข้ อ มู ลเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ข องสำนั ก งาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce/Recent
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10. การกำกับดูแลกองทุนรวม
10.1 นโยบายการกำกับดูแลกองทุนรวม
บริษัทจัดการ ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คำสั่ง หรือหนังสือเวียนตามที่ได้แก้ไขหรือออกโดย
ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด และมีการจัดตั้งคณะ
กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และคณะกรรมการลงทุน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และมีผดู้ ูแล
ผลประโยชน์คอยสอบทานการทำงานของบริษัทจัดการอีกด้วย
โดยทางบริษัทจัดการ ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลทางด้านต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจจัดการลงทุน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน เป็นต้น
10.2 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“คณะกรรมการ
ลงทุน”)
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1)
นายณรงศักดิ์
ปลอดมีชัย
ประธานกรรมการ
2)
นางทิพาพรรณ
ภัทรวิกรม
กรรมการ
3)
นางสาวพีรญา
วรรณคีรี
กรรมการ
คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยความโปร่งใส สุจริต และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัตติ าม
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการลงทุนนี้ ใช้บังคับกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(“กองทุนรวม”) ทุกกอง เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมใดกำหนดให้มีคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาในเรื่องที่กำหนดไว้เป็น
การเฉพาะ ให้นำขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน ไปใช้กับกองทุนรวมดังกล่าวเท่าที่ไม่ขัดต่ออำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมรวม
โครงสร้างพื้นฐาน
1.

พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื้อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า จำหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ตามที่ผู้จัดการกองทุนรวม ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน ทั้งนี้ การ
ลงทุนดังกล่าว ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของกองทุนรวม

2.

พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมั ติการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน และ/หรือ การลดทุนของแต่ละ
กองทุน ตามกรอบที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
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3.

พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวม ตามที่
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นำเสนอแก่กองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุน
รวม

4.

พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติกลยุทธ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ โครงการโครงสร้าง
พื้นฐาน กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง และอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการ
กองทุนรวมนำเสนอ รวมทั้งพิจารณากำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการลงทุนให้ผู้จัดการกองทุนรวม
นำไปปฏิบัติ ทั้ งนี้ ต้องเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติ และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

5.

กำกับดูแลให้กลยุทธ์การลงทุนตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนตาม
กรอบที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนหรือสัญญาการบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งกำกับดูแลให้การ
ลงทุนเป็นไปตามกรอบที่ระบุไว้ในโครงการจัด การกองทุ น รวมทั้งกำกับดู แลให้การลงทุน ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกำหนด

6.

กำกับดูแลและพิจารณาผลการดำเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และการทำหน้าที่ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทีม่ ีหน้าที่ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม

7.

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม ที่มีมูลค่ารวมของสัญญาไม่ต่ำ
กว่า 10 ล้านบาท ทั้งนี้ สัญญาที่จะให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือหน่วยงานกำกับแล้ว

8.

กำกับดูแลให้การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทุนรวมที่ได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทโดยเคร่งครัด

9.

ดำเนินการเรื่องอื่นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อกำหนดของกองทุนรวม

10.

พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายและหลัก
ปฏิบตั ิในการบริหารจัดการกองทุน และอนุมัติสั่งการตามที่จำเป็นและเห็นสมควร และไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มงาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีที่กรรมการท่านเดิม
มิได้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานนั้นๆ แล้ว

11.
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10.3การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
บริษั ท จัด การได้ อ อกข้ อปฏิ บั ติ เรื่อ งการซื้ อ ขายหลั ก ทรัพ ย์ ของพนั ก งาน (Staff Dealing Policy) และมี ก ารกำชั บ ให้
พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และผูจ้ ัดการกองทุน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นที่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายใน
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีการกำหนดบทลงโทษอย่างรุนแรง และเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการละเมิดข้อปฏิบัติ
นี้
พนักงานจะต้องดูแลไม่ให้การลงทุนของบริษัทจัดการพนักงาน และกองทุ นรวมประเภทต่างๆ ภายใต้ก ารบริหารของ
บริษัทจัดการมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกัน และ
จะต้องดำเนินงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริตและยุติธรรม เพื่อให้การจัดการกองทุนรวมภายใต้การบริหาร เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของลูกค้า โดยผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนผลประโยชน์
ของบริษัทจัดการหรือผลประโยชน์ส่วนตัวกรรมการ หรือพนักงานของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง
ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจั ดการลงทุนกำหนด รวมทั้งกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับของบริษัท
จัดการ และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษทั จัดการจะสามารถกำกับดูแลการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้
10.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนฯ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน จะเข้า ทำการตรวจสอบและสอบทาน (การทำ due diligence)
วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื้อทรัพย์สินเข้ากองทุนฯ ตลอดจนตั ดสินใจลงทุนหรือ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยมีขั้นตอนตามขั้นตอนการปฏิ บัติงานที่ชัดเจนและเป็นกระบวนการ ทั้งยังมี
คณะกรรมการการลงทุนช่วยกลั่นกรองการพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแข้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีเกณฑ์
ในการพิจารณาดังต่อไปนี้
เกณฑ์ในการพิจารณา
1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ผ่านมาของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ พิจาณาถึง
ความสามารถปฏิบัติหน้าทีเ่ มื่อเป็นคู่สัญญาในการเข้าธุรกรรมการลงทุนและการบริหารงานของกองทุนฯ
2) ทำเลและศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ สภาพที่ตั้ง ทางเข้าออก
3) โอกาสในการจัดหารายได้
4) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้าลงทุน
5) ความเป็นไปได้ทางการตลาด และสภาวะการแข่งขันของอสังหาริมทรัพย์ทกี่ องทุนฯ จะเข้าลงทุน
10.5 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการกองทุนคัดเลือกบุคลากรอื่นในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ บริษัทจัดการให้ความสำคัญกับการ
คัดเลือกบุคลากรผู้มารับหน้ าที่ผู้บริหารทรัพย์สิน โดยจะจัดให้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม ความพร้อมในการ
ดำเนินงานของผู้บริหารสินทรัพย์ บริษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสินทรัพย์ และเสนอต่อคณะกรรมการ
การลงทุนเพือ่ พิจารณารายที่เหมาะสมก่อนดำเนินการแต่งตั้ง
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เกณฑ์ในการพิจาณาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีดังต่อไปนี้
1) ประสบการณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือในการปฏิบตั ิงาน
2) ความคุ้นเคยกับทรัพย์สนิ หรือที่ตั้งของทรัพย์สิน
3) ความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าและผู้ใช้บริการทรัพย์สิน
4) ความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของที่ดิน
5) ความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานภาครัฐ
6) ระบบการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
7) อัตราค่าตอบแทน
8) เกณฑ์อนื่ ๆ ที่กรรมการการลงทุนและหรือผู้เชี่ยวชาญอาจเสนอเพิม่ เติม
10.6 การติดตามดูแลการปฏิบัตงิ านของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
การให้บริการของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ จะมีการประเมินผลโดยการใช้ดชั นีประเมินผลงาน ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
บริการหลัก ดัชนีวัดผลประกอบด้วยดัชนีตา่ ง ๆ รวมถึงการควบคุมการใช้จา่ ยและรายได้ตามงบประมาณทีค่ าดการณ์
และการต่ออายุสัญญาเช่าสถานทีต่ ั้งทรัพย์สิน หากการให้บริการไม่เป็นไปตามดัชนีวัดผลที่กำหนดไว้จะมีการลด
ค่าบริการ โดยจะพิจารณาและปรับปรุงดัชนีวดั ผลเป็นรายปีโดยตกลงร่วมกันตามข้อกำหนดและเงือ่ นไขของสัญญา
บริการหลัก
ผู้จัดการกองทุนอาจจะมอบอำนาจในการบริหารจัดการให้แก่ผู้บริหารทรัพย์สิน โดยจะกำกับดูแลการบริหารของผู้บริหาร
ทรัพย์สนิ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในทีเ่ ป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งติดตาม ควบคุมผลประกอบการเป็นไปตาม
งบประมาณประจำปีของสินทรัพย์ที่จัดทำร่วมกันทุกปี เพื่อดำรงซึง่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก นอกจาก
ผลประกอบการของทรัพย์สินทีผ่ จู้ ัดการกองทุนพึงดูแลแล้ว ผู้บริหารสินทรัพย์จะต้องดูแลให้ทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้
อยู่ในสภาพดี พร้อมจัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการให้มีการจัดทำประกันภัยที่พอเพียงและเป็นไปตามที่เปิดเผยใน
โครงการจัดการกองทุนรวม
10.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ในการจัดการกองทุนรวม รวมถึงติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การดำเนินการและบริหารกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
เช่นจัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้ อ
ผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญั ติในมาตรา 125 และข้อกำหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติก ารอื่นๆ
เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ ยังจัดให้มีก ารตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ ของประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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10.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมเป็นรายเดื อนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทปี่ รับปรุงแล้ว คำนวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่าน
มาได้เรียกเก็บจริงเป็นจำนวน 3.35 ล้านบาท
10.9 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย
บริษัทจัดการ ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ คำสั่ง หรือหนังสือเวียนตามที่ได้แก้ไขหรือออกโดย
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การการเปิดเผยข้อมูลและหรือสารสนเทศต่อผูถ้ ือหน่วยไว้อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น
1) บริษัทจัดการจะคำนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ของวันสุดท้ายของแต่ล ะไตรมาส ซึ่งผ่า นการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัสตี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน
45 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี และบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การประเมินค่าทรัพย์สินไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนดมูลค่าที่คำนวณได้ดังกล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการคำนวณมูลค่าดังกล่าวเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
บริษัทจัดการจะเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และจะเปิดเผยข้อมูลด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน
ทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นจะ
เปิดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
สำนักงานใหญ่ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยชื่อ ประเภทและที่ ตั้งอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจาก
ลงทุนด้วย
2) บริษัทจัดการจะต้อ งจัดเตรียมและเปิดเผยงบการเงิน (ทั้งรายไตรมาสและรายปี) รายงานประจำปี
รายงานเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์ สิน ฐานะทางการเงิน หรือผลประกอบการของกองทุนรวม
และเหตุการณ์อื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) กำหนด
10.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่วย
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้องขอให้มีการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะต้องดำเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติในการ
ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การแต่งตั้งหรือถอดถอนบริษทั จัดการ ต้องจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติหรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
ขอมติ ซึ่งต้องได้รบั มติเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
2. เว้นแต่ ที่ ได้ กำหนดไว้ในข้ อ 34.1 หรือ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริษั ทจั ดการจะ
ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวน
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หน่วยลงทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยการประชุมที่มีการเรียกประชุมโดยชอบ หรือการ
ลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้มีมติให้แก้ไขหรือภายใน 15 วันนับจากวันที่ทราบผลการลงมติ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกรณีที่การขอมติกระทำโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการดังกล่าวไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนเป็นลายลักษณ์
อักษรและผ่านระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยผู้ถือหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมจะต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของกองทุนรวมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
อย่างไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่
น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้อง
ถือหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมดังกล่าว จึงจะ
เป็นองค์ประชุมและต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพือ่ ขอมติการเพิ่มทุนดังกล่าว ต้องมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ก. เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม และ/หรือ
ข. เพื่อดำเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีความพร้อมที่จะใช้
หาผลประโยชน์
10.11 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ทางกองทุนฯ ได้ชำระค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 0.64 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม
กองทุนรวมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยในรอบปีบัญชี 2564 กองทุนรวมฯ ได้มีการ
ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
1. การดำเนิ น การให้มี ก ารปรับ ปรุงคุ ณ ภาพน้ ำ เสีย ให้ อ ยู่ ในเกณฑ์ ม าตรฐานก่อ นปล่อ ยออกสู่ ระบบระบายน้ ำ
สาธารณะ
2. รณรงค์ให้มีการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
3. กองทุนได้จัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
4. เข้าร่วมกลุ่ม เครือ ข่าย Si Ayuthaya Rd. Green โดยมี ก ารจั ดกิ จกรรมการทำความสะอาด คัด แยกขยะ และ
ประหยัดพลังงานบนถนนศรีอยุธยา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม
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12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุน ทางบริษัทจะบริหารจัดการ ตลอดจนควบคุมและติดตามความเสีย่ งที่สำคัญ โดยมี
วัตถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อให้มกี ารระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่สำคัญในการทำหน้าทีผ่ ู้จดั การกองทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งตระหนักในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานในทุกกิจกรรม
บริษัทใช้กรอบการกำกับดูแลแบบ "แนวป้องกัน 3 ชั้น" ในการบริหารความเสี่ยง
1. แนวป้องกันชั้นที่ 1 ได้แก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จะรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
ทีเ่ กิดขึ้นในการให้บริการเป็นผูจ้ ดั การกองทุน
2. แนวป้องกันชั้นที่ 2 ได้แก่ หน่วยงานกลาง เช่น หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกำกับและควบคุม จะดูแล
และควบคุมความเสี่ยง ซึง่ จะเป็นผูใ้ ห้คำแนะนำ สนับสนุน และทดสอบวิธีการทีห่ น่วยงานธุรกิจและหน่วยงาน
สนับสนุนต่าง ๆ บริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
3. แนวป้องกันชั้นที่ 3 ได้แก่ หน่วยงานบริหารงานตรวจสอบ จะทำการทดสอบกระบวนการและขั้นตอนทางธุรกิจ
(รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง) เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัท ว่าบริษัทมีสภาพแวดล้อมในการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

13. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13.1 รายการระหว่างกองทุนรวม กับบริษทั จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยงโยงกันกับบริษัทจัดการสำหรับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อกิจการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
- เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
- นายทะเบียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด

- บริษัทจัดการกองทุนรวมฯ

รายละเอียดการทำธุรกรรม
- ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่บางส่วนใน
อาคารสิริภญ
ิ โญ
- รับค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจาก
กองทุนรวมฯ
- รับค่าธรรมเนียมการจัดการจาก
กองทุนรวมฯ

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง โดยกองทุนรวมได้
เปิดเผยข้อมูลบางส่วนในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่แนบมา
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13.2 รายการระหว่างกองทุนรวม กับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวโยงกันกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์สำหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อกิจการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์

- ผูด้ ูแลผลประโยชน์

รายละเอียดการทำธุรกรรม

- ได้ทำสัญญาเช่าพื้นทีบ่ างส่วนในอาคารสิรภิ ิญโญ
- รับค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวมฯ

13.3 รายการระหว่างกองทุนรวม กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวโยงกันกับกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

- ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดการทำธุรกรรม

- บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กองทุนฯ
- บริการงานการตลาดอาคารสำนักงาน

13.4 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนฯ ใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
-ไม่มี-
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
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14. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สรุปมูลค่าทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ณ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าทรัพย์สิน
1,882,834,680 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,851,098,805 บาท
จำนวนหน่วย
170,000,000 หน่วย
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
10.8888 บาท
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งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 1,699,496,797 บาท)
เงินลงทุนทีแ่ สดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
(ราคาทุน 2564: 15,241,155 บาท, 2563: 2,274,000 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากการให้เช่าและบริการ
จากดอกเบีย้
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจาการเช่าและบริการ
เงินประกันการรือ้ ถอน
รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สนิ
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิ:
ทุนจดทะเบียนและทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน 170,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
กาไรสะสม
สินทรัพย์สทุ ธิ

1,806,000,000

1,802,590,000

8
9, 14

15,235,685
59,483,721

2,274,000
82,814,559

10, 14
14

757,102
6,501
4,000
1,347,671
1,882,834,680

925,768
8,609
2,370,442
1,890,983,378

13, 14
14
14

3,468,313
16,712,933
10,836,062
588,456
130,111
31,735,875
1,851,098,805

2,942,190
16,955,940
19,836,062
704,569
200,525
40,639,286
1,850,344,092

1,700,000,000
151,098,805
1,851,098,805
10.8888
170,000,000

1,700,000,000
150,344,092
1,850,344,092
10.8843
170,000,000

7

11

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

2564
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(หน่วย: บาท)
2563
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ
รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริการ
รายได้ดอกเบีย้
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิทเี่ กิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิทยี่ ังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้ น (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน

14
14

13, 14
13, 14
13, 14
13, 14

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย: บาท)
2564
2563
72,453,073
235,158
518,457
73,206,688

90,419,915
277,548
1,468,005
92,165,468

25,974,491
3,346,645
382,474
573,710
3,291,447
748,722
1,727,629
36,045,118
37,161,570

25,884,703
3,954,077
382,989
574,483
4,165,213
748,865
1,145,808
36,856,138
55,309,330

-

603,751

3,730,143
3,730,143
40,891,713

(83,115,566)
(82,511,815)
(27,202,485)
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15. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
15.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
สำหรับผลการดำเนิ นงานของกองทุนรวมสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวั นที่ 31 ธันวาคม 2564
กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 73.21 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ค่าเช่าซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่าและค่าบริการรวมจำนวน
72.45 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ยรับจำนวน 0.24 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 0.52 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน กองทุนรวมมี
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 36.05 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นต้นทุนค่าเช่าและบริการ 25.97 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 8.34 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1.73 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิคิดเป็นจำนวน 37.16 ล้านบาท ทัง้ นีก้ องทุน
รวมรับรู้ผลขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน 3.73 ล้านบาท ทำให้รอบการดำเนินงาน 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 40.89 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุน
รวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 1,851.10 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.8888 บาทต่อหน่วย
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของ
กองทุนรวมได้มีมติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.2061 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างปีและกำไรสะสม
วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

0.0500
0.0550
0.0511
0.0500

บาทต่อหน่วย
บาทต่อหน่วย
บาทต่อหน่วย
บาทต่อหน่วย

15.2 ความเห็นของผู้จดั การกองทุนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
1. ภาพรวมของการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
• ผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนรวม
ในภาพรวม กองทุ น มี ร ายได้ ร วมทั้ ง สิ้ น ในปี 2564 คื อ 73.21 ล้ า นบาท ลดลงจากปี 2563
ซึ่งอยู่ที่ 92.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 20.57 โดยรายได้ดังกล่าวประกอบไปด้วยรายได้ค่าเช่า
และบริ ก ารโดยป รั บ ตั วลด ลงจากเดิ ม 90.42 ล้ านบ าท ในปี 2563 ม าอยู่ ที่ 72.45 ล้ า นบ าท
ในปี 2564 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 19.87 ในระหว่า งปี 2564 ทางกองทุนมีอัตราการเช่าเฉลี่ยที่ลดลง อัน
เนื่องมาจากผู้เช่ารายใหญ่สิ้นสุดสัญญาลงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ส่งผลทำให้รายได้ค่าเช่าและบริการ
ปรับตัวลดลง ประกอบกับ สถาณการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเกิดตั้งแต่ ช่วงไตรมาสแรกของปี
2563 และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและทั่วโลก ถึงแม้ว่าจะมีการปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้นใน
ส่วนของผูเ้ ช่าอาคารที่ตอ่ สัญญาใหม่และการมีผเู้ ช่ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติม แต่ก็ยังไม่สามารถเติมพื้นที่เช่าของ
อาคารให้ได้เท่ากับจำนวนพื้นทีท่ ี่รายใหญ่หมดสัญญา
สำหรั บ การลดลงของรายได้ จ ากดอกเบี้ ย และรายได้ อื่ น ในปี 2564 สอดคล้ อ งกั บ กระแส
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
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ในส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมของกองทุนในปี 2564 อยู่ที่ 36.05 ล้านบาท จากเดิมของปี 2563 อยู่ที่
36.86 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น การลดลงร้ อ ยละ 2.20 โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากรายการค่ า ธรรมเนี ย ม
การจั ด การจากเดิ ม 3.95 ล้ า นบาท เป็ น 3.35 ล้ า นบาทและค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
จากเดิม 4.17 ล้านบาท เป็น 3.29 ล้านบาท โดยตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุ นของบริษั ท
จัดการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ให้ปรับลดค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการลงร้อยละ 30 เพื่ อเป็น การลด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น รวมไป
ถึงค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ก็มีการปรับตัวลดลงสอดคล้องกับรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และ
เป็นไปตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลประกอบการที่ลดลง ด้วยปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นทำให้รายได้
จากการลงทุนสุทธิจากเดิมในปี 2563 อยู่ที่ 55.31 ล้านบาท ลดลงเป็น 37.16 ล้านบาท ในปี 2564 หรือคิดเป็น
การลดลงร้อยละ 32.81
ทั้งนี้ในปี 2564 กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 40.89 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 27.20 ล้านบาท
คิดเป็นการเพิ่ มขึ้น 68.09 ล้านบาท หรือเพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 250.32 โดยมี สาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิที่ยั งไม่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจำนวน 3.73 ล้านบาท อันเป็นผลจากราคาประเมิน
ค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเนือ่ งจากผู้ประเมินอิสระมีการเปลี่ยนสมมุติฐานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบัน
เทียบกับรายการขาดทุ นสุทธิที่ยังไม่เกิ ดขึ้นจากเงินลงทุนในปี 2563 จำนวน 83.12 ล้านบาท โดยรายการ
ดังกล่าวเป็นผลมาจากราคาประเมินค่าสินทรัพย์ที่เปลีย่ นแปลงในแต่ละปี รวมถึงได้สะท้อนเรือ่ งของการที่ผเู้ ช่า
รายใหญ่สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 มีนาคม 2563 พร้อมกับประมาณการ การเข้าพื้นที่เช่าของผู้เช่ารายใหม่ใน
อนาคต จากผลกระทบของสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเกิดตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปี
2563 เรื่อยมา และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและทัว่ โลก
•

อัตราการเช่าของอาคารสำนักงาน
อัตราการเช่าของอาคารสิริภิญโญเฉลี่ยสำหรับปี 2564 อยู่ที่ ร้อยละ 47 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ ร้อยละ
55 อันเนื่องมาจากผู้เช่ารายใหญ่ของกองทุนหมดสัญ ญาเช่าในปี 2563 และมีผู้เช่าหมุนเวียนเข้าและออก
ส่งผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราการเช่าพื้นที่ของอาคารสิริภิญโญอยู่ที่ประมาณร้อยละ 45 เมื่อผู้เช่า
รายใหญ่ของกองทุนหมดสัญญาเช่าพื้นที่กับทางกองทุน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้นรวม
9,858 ตารางเมตร หรือประมาณร้อยละ 54 ของพื้นทีป่ ล่อยเช่ารวมทั้งหมดของอาคาร

•

อัตราค่าเช่าเฉลี่ย
สำหรับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยในปี 2564 ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี2563 จาก
การหมดสั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ ข องผู้ เช่ า รายใหญ่ การปรับ ขึ้ น ของอั ต ราค่ า เช่ า ของสั ญ ญาเช่ า ทำได้ ล ดลง ซึ่ ง
สอดคล้องกับสภาวะตลาดอาคารสำนักงานให้เช่า ประกอบกับการเพิม่ ขึ้นของอุปทานสำนักงานแห่งใหม่เข้าสู่
ตลาด ทำให้ ผู้ เช่ ามี อ ำนาจในการต่ อ รองค่ า เช่าและค่าบริก าร รวมถึ งมี การปรับ เปลี่ย นพื้ น ที่ สำนั กงานให้
เหมาะสมจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเกิดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563
ถึงปัจจุบนั ตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น
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•

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนที่สำคัญ

ปี 2564

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม

ปี 2563

50.76%

60.01%

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี

3.97%

5.00%

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลีย่ ระหว่างปี

1.96%

2.00%

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างปี

2.02%

3.00%

95.92%

95.33%

มูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ในปี 2564 มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี อยู่ที่ 1,843.01 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.01 จากปี 2563 เมื่อพิจารณา
รวมกับการลดลงของรายได้และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้น ทำให้อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปีในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 3.97 ลดลงจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.00 ทำให้อัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปีในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 1.96 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ ร้อย
ละ 2.00 และอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปีในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 2.02
ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 3.00
อัตรารายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม (Net Investment Income Margin) ซึ่งไม่นับรวมรายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น
จากเงิ น ลงทุ น และรายการขาดทุ น สุ ท ธิ ที่ ยั ง ไม่ เกิ ด ขึ้ น จากเงิ น ลงทุ น (นั บ เฉพาะรายได้ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ เงินฝากประจำและรายได้อื่นๆ เท่านั้น) ในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 50.76 ลดลงจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ
60.01 อันเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้รวมร้อยละ 19.87 ในขณะที่คา่ ใช้จ่ายรวมเพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.20
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับ
ประมวล) หมวด 3 ส่วนที่ 1 ข้อ 35 ระบุว่ากองทุนรวมต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมจะนำไปจัดหาผลประโยชน์คิด
เป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี เว้นแต่ในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ได้แก่ (1) เป็นรอบปีบัญชีสุดท้ายก่อนสิ้นอายุโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ (2) มีเหตุจำเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน โดย ณ สิ้นปี 2564 สัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน มีมูลค่าเท่ากับร้อย
ละ 95.92 และ ณ สิ้นปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 95.33
15.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม
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15.4 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด2
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
ตามสัญญาจ้างที่ได้เปิดเผยไว้แล้วใน
หนังสือชี้ชวนข้อ 28.2 วรรคที่ 10.4
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าที่
รับประกันการจัดจำหน่าย
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีไ่ ด้เปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้
ชวนข้อ 28.2 วรรคที่ 10.27

• ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
• ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

ค่าสอบบัญชี
• ค่าธรรมเนียมประเมินอสังหาริมทรัพย์
• ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
• ค่าเบีย้ ประกันภัย
• ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
• ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการลงทุน
•

จำนวนเงินที่เก็บ
จริง1
(ล้านบาท)
3.35
0.38
0.57
3.29
ไม่มี
ไม่มี
0.75
0.64
0.11
25.97
0.38
1.73
ไม่มี

• ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ

ขาย
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
• หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
• ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
ไม่มี
ตามทีไ่ ด้เปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้
ชวนข้อ 28.2 วรรคที่ 10

•

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
36.04

รวมค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ:

1.ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
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การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ย
ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยให้ลดค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการลงร้อยละ 30
เพื่ อเป็ นการลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำเนิ น งานของกองทุ น รวม เนื่ องจากผลกระทบจาก สั ญ ญ าเช่ า พื้ นที่ ข อง
ผู้เช่ารายใหญ่ของอาคารสิริภิญโญสิ้นสุดสัญญาลงในไตรมาส 1 ปี 2563
สรุปรายละเอียดการปรับค่าธรรมเนียมได้ดังนี้
อัตราค่าธรรมเนียมเดิม

อัตราค่าธรรมเนียมใหม่

ร้อยละ 0.2500 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ร้อยละ 0.1750 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2564
เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ย
(1)

การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายใต้อัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่กองทุนรวมเรียก
เก็ บ จากผู้ สั่ ง ซื้ อ หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รวมถึ ง ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เรีย กเก็ บ จากกองทุ น รวมนี้ ตราบเท่ า ที่
ค่าธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ อย่างไรก็ดี ในการเรียกเก็บเพิ่มหรือลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะทำการติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจัดการ
(2) การเปลี่ยนแปลงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิทจี่ ะเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้
สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(2.1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการจะกระทำเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ายได้แล้ว
(2.2) กรณีทบี่ ริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จา่ ยอัตราใหม่ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายทีใ่ ช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15
วันนับแต่วันถัดจากวันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
และ/หรือ ภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี)
15.5 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- ไม่มี -
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15.6 รายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รบั อนุญาต
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16. ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
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ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษทั จัดการ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสน
สิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง โดย
บริษัทจัดการ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้อง
แจ้งในสาระสำคัญ” นอกจากนี้ บริษัทจัดการรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของกองทุนรวมได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกองกองทุนรวมแล้ว
(2) บริษัทจัดการได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมในส่วน
ที่เป็นสาระสำคัญถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทจัดการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทจัดการได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผูส้ อบบัญชีของกองทุน
รวมแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบ
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของกองกองทุนรวม
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุ ดเดียวกันกับที่บริษัทจัดการได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริษัทจัดการได้มอบหมายให้นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม, นายเภรี อิชยพฤกษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุก
หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม, นายเภรี อิชยพฤกษ์ กำกับไว้ บริษัทจัดการจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลทีบ่ ริษัทจัดการได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
1. ………………………………

Executive Director
………………………………………

…………………………………

นายเภรี อิชยพฤกษ์
2. ………………………………

Director
……………………………………...

…………………………………

ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP)

95

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ

96

