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Remark: Unitholders can download the 2022 annual report of Siri Prime Office Property Fund (SIRIP) via the 
website of the Management Company. (https://www.scbam.com/th/fund/property-fund)  

https://www.scbam.com/th/fund/property-fund
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สารจากบริษัทจัดการ  

วนัท่ี 30 มีนาคม 2566 

เรียน  ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่าน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด  ขอน าส่งรายงานประจ าปี 2565 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่าน 

โดยเศรษฐกิจไทยในปี  2565 SCB Economic Intelligence Center (“EIC”) เศรษฐกิจไทยประมาณการ 
โตที่ 2.6% ฟืน้ตวัต่อเนื่องตามการฟืน้ตวัของภาคการท่องเทีย่ว การบริโภคและการลงทนุภาคเอกชน นกัท่องเที่ยวต่างชาติปี 2565 
ฟื้นตัวดีกว่าคาด หลังไทยเปิดประเทศผ่อนคลายนโยบายควบคุม COVID-19 ตัง้แต่เดือน ก.ค. กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเป็น
ปกติมากขึน้ท าให้การบริโภคภาคเอกชนเติบโตดีจากอุปสงค์ที่สะสมมา (Pent-up demand) รวมถึงมีปัจจยัสนบัหนุนจากการฟืน้
ตวัของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะรายได้ภาคท่องเที่ยวและภาคบริการ รายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึน้มากจากราคาสินค้าเกษตร  การ
ลงทนุภาคเอกชนขยายตวัต่อเนื่องในปีนี ้โดยกิจกรรมการผลิตบางอตุสาหกรรมกลบัมาสงูกว่าก่อน COVID-19 แล้ว เช่น ยานยนต์ 
และเคร่ืองจกัร ด้านการลงทนุก่อสร้างภาคเอกชนขยายตวัดี โดยเฉพาะที่อยู่อาศยั 

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2565 ชะลอลงมาก จากการหดตวัของการส่งออกสินค้า การใช้จ่ายภาครัฐ 
และการผลิต อุตสาหกรรม แต่ยงัได้รับแรงหนุนจากการฟืน้ตวัของภาคท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนพยุงไว้ 
การส่งออกสินค้าที่เคยเป็นฟันเฟืองหลกัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก่อนหน้านีส่้งสญัญาณชะลอตวัลงมากในช่วงท้ายปีตามอปุสงค์
โลกชะลอตวั แรงกระตุ้นภาครัฐแผ่วลงมากหลงั พรก. เงินกู้ โควิดหมดลงในปีนี ้นอกจากนี ้เงินเฟ้อไทยเร่งสงูจากราคาพลงังานและ
อาหาร ส่งผลกดดนัครัวเรือนบางกลุ่มที่รายได้ฟืน้ช้ากว่ารายจ่ายและมีหนีส้งู แม้เงินเฟ้อทัว่ไปผ่านจุดสงูสดุแล้วในไตรมาส 3 จาก
ราคาพลงังานที่ชะลอลง แต่เงินเฟ้อสูงได้ขยายวงกว้างไปยงัราคาหมวดอื่น และเร่ิมเห็นการส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตไปยังราคา
ผู้บริโภคมากขึน้ ท าให้เงินเฟ้อพืน้ฐานยงัอยู่ในระดบัสงู ส าหรับภาพรวมของธุรกิจยงัฟืน้ตวัได้ไม่ทัว่ถึง ธุรกิจที่ฟืน้ตวัเร็วเป็นกลุ่มที่
ตอบโจทย์การฟื้นตัวของการบริโภค โดยเฉพาะสินค้าจ าเป็น เช่นอาหารและเคร่ืองดื่ม และกลุ่มที่สอดรับเมกะเทรนด์โลก เช่น 
Digital, Health, Eco-friendly และ Sustainability ธุรกิจที่ฟืน้ตวัช้าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากราคาโภคภณัฑ์โลกสงู เศรษฐกิจ
โลกชะลอตวั เช่นธุรกิจที่เก่ียวกับพลงังาน ธุรกิจที่พึ่งพาการส่งออกสงู และธุรกิจที่มีความเส่ียงจากปัญหา Supply Chain รวมถึง
ธุรกิจที่ถกู Disrupt จากเมกะเทรนด์ต่าง ๆ 

ในขณะท่ีอตัราดอกเบีย้นโยบายไทยปรับขึน้ช้ากว่าต่างประเทศ ธปท. ทยอยขึน้ดอกเบีย้ต่อเนื่อง 3 ครัง้ในชว่งคร่ึงหลงั
ของปีจาก 0.5% เป็น 1.25% ณ สิน้ปี ตามกบัแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ฟืน้ช้ากวา่และเงินเฟ้อสงูจากปัจจยัอปุทานเป็นหลกั อตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวไทยสงูขึน้ตามทิศนโยบายการเงินและสภาพคล่องระบบการเงินโลกตงึตวัขึน้ เงินบาทอ่อน
ค่าเร็วนบัจากต้นปี โดยเฉพาะช่วงคร่ึงปีหลงั สาเหตหุลกัจากดอลลาร์สหรัฐแข็ง ทัง้นีเ้งินบาทมีแนวโน้มแข็งคา่ขึน้อยูใ่นกรอบ 
34.5-35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิน้ปี 2565 ตามเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึง่เร่ิมทีจ่ะอ่อนคา่ลงบ้างหลงั Fed ส่งสญัญาณขึน้ดอกเบีย้
ช้าลง 

เศรษฐกิจโลกเติบโตชะลอลงในปี 2565 ตามการระบาด COVID-19 ของสายพันธ์ุโอมิครอน (Omicron variant) 
ในไตรมาส 1 ส่งผลให้นโยบายควบคุม COVID -19 กลบัมาเข้มงวดอีกครัง้ หลายประเทศกลับมาล็อกดาวน์  ปัญหาอุปทานคอ
ขวดจึงคล่ีคลายได้ช้าเช่น ระยะเวลาขนส่งสินค้านานขึน้ ยอดงานค้างเพิ่มขึน้ ตามด้วยสงครามรัสเซีย-ยูเครนซ า้เติมปัญหาการ
ชะงกังนัของห่วงโซ่อุปทานโลก ราคาพลงังานและโภคภณัฑ์โลกสงูขึน้มาก ภาคธุรกิจต้องวางแผนโยกย้ายฐานการผลิตเพื่อสร้าง
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ความมัน่คงของห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงปัญหาเงนิเฟ้อทั่วโลกเร่งตัวสูงท าให้ ธนาคารกลางจึงเร่งนโยบายการเงนิปรับตึงตัว

แรง เพื่อดูแลเงนิเฟ้อสูง ซึ่งจะท าให้อุปสงค์โลกชะลอลงอีก สถานการณ์ที่เกิดขึน้นีม้ีแนวโน้มจะท าให้เงินเฟ้อสงูกว่าเป้าหมาย
ของธนาคารกลางต่อไปอีก 1-2 ปี กิจกรรมเศรษฐกิจชะลอลงเป็นวงกว้าง ภาคการผลิตปรับแย่ลง ความเชื่อมั่นภาคเอกชนปรับ
ลดลงใกล้ระดับวิกฤตในอดีต ตวัเลขการจ้างงานเร่ิมชะลอลง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีโอกาสถดถอย (Recession) มากขึน้ บาง
ประเทศหลกั เช่น สหราชอาณาจกัรและยโุรปเร่ิมเผชิญ Recession ตัง้แต่ปลายปีนี ้สหรัฐฯ คาดว่าจะเข้าสู่ Recession ในช่วงคร่ึง
หลงัของปีหน้า 

โดยเศรษฐกิจโลกในปี 2566 EIC ประเมินว่าจะขยายตัว 2.3% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตวัได้ดีกว่าที่
เคยประเมินไว้ เนื่องจากข้อมลูเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ไว้และการเปิดประเทศที่เร็วขึน้ของจีน ในขณะที่เศรษฐกิจของ
ประเทศหลักมีความเส่ียงถดถอยลดลง รวมถึงเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มชะลอลงตามราคาพลังงานและอาหาร EIC จึงปรับเพิ่ม
ประมาณการ การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ในปี 2566 เป็น 2.3% (เดิม 1.8%) เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตวัชะลอลงมาก
ขึน้ แต่คาดว่าจะสามารถหลีกเล่ียงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ เศรษฐกิจยูโรโซน มีแนวโน้มหลีกเล่ียงภาวะถดถอยได้เช่นกนั จาก
ความพยายามลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียที่ก้าวหน้ามาก โดยเฉล่ียทัง้ปีเหลือเพียง 24.7% ลดลง เกือบคร่ึงของปี 2564 
(40%) โดยสหรัฐฯ เป็นแหล่งอุปทานใหม่ ที่ส าคญั เศรษฐกิจญี่ปุ่ น มีแนวโน้มขยายตวัชะลอลง ภาคการผลิตและการส่งออกจะ
เติบโตชะลอตวัตามอุปสงค์โลก แต่ยงัมีแรงหนุนจากภาคท่องเที่ยว ค่าแรงที่เพิ่มสงูกว่าในอดีตจะช่วยสนบัสนนุการบริโภคในยาม
เงินเฟ้อเร่งตวัได้บ้าง เศรษฐกิจจีน มีแนวโน้มขยายตวัแข็งแกร่งหลงัยกเลิกนโยบาย Zero-COVID โดยการบริโภคภาคเอกชนเป็น
ปัจจยัขบัเคลื่อนหลกัตลาดแรงงานจีนที่มีแนวโน้มปรับดีขึน้จะเป็นปัจจยัสนบัสนุนรายได้และการใช้จ่าย ผู้บริโภค รวมถึงเงินออมที่
สงูขึน้ในช่วงล็อกดาวน์ และตลาดอสงัหาฯ ที่ทยอยฟืน้ตวัจะช่วยสนบัสนนุความเชื่อมัน่ผู้บริโภค 

ส าหรับปัญหาธนาคารบางแห่งในสหรัฐฯ ขาดสภาพคล่องที่อาจจะลกุลามจนกลายเป็นวิกฤตการเงินในสหรัฐฯ เหมือน
ในปี 2551 EIC มองว่ายงัมีความเส่ียงน้อย แต่ถือเป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทัง้นี ้มาตรการ Fed ที่ออกมา
หลังเกิดเหตุการณ์ Silicon Valley Bank (SVB) จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด และจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิด Domino effect ใน
ระบบสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ได้ โดยหาก Fed สามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาเป็นปกติได้ Fed มีแนวโน้มที่จะขึน้
ดอกเบีย้ต่อเนื่องเพื่อควบคมุ เงินเฟ้อต่อไป  

ส าหรับเงินเฟ้อทัว่ไปมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงในปีนี ้แต่เงินเฟ้อพืน้ฐานมีแนวโน้มชะลอลงในอตัราที่ช้ากว่า  ธนาคาร
กลางจึงมีแนวโน้มปรับดอกเบีย้สงูขึน้และนานขึน้กว่าที่เคยคาดไว้ โดยคาดว่าจะขึน้ดอกเบีย้ต่อเนื่องอีก 3 ครัง้ รวม 0.75% 

แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยปี 2566 EIC คาดเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเนื่อง คาดการณ์การเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยที่ 3.9% โดยแรงขบัเคล่ือนหลักมาจากภาคท่องเที่ยวและภาคบริการ ช่วยสนบัสนุนการบริโภคและตลาดแรงงาน 

คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 30 ล้านคน โดยนกัท่องเที่ยวจีนจะกลับมาแตะ 4.8 ล้านคนหลงัจีนยกเลิกมาตรการ Zero-

COVID เร็วขึน้ ทัง้นีไ้ทยเป็น1 ใน 20 ประเทศน าร่องที่รัฐบาลจีนอนญุาตให้เดินทางแบบกรุ๊ปทวัร์ตัง้แต่เดือน ก.พ. และยงัเป็น 1 ใน 

5 จดุหมายปลายทางที่นกัท่องเที่ยวจีนให้ความสนใจวางแผนเดินทางท่องเที่ยว ในขณะที่นกัท่องเที่ยวในประเทศฟืน้ตวัดีต่อเนื่อง

และกลบัมาใกล้เคียงชว่งก่อน COVID-19 โดยความต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศมีแนวโน้มเติบโตต่อเนือ่งจากภาวะเศรษฐกิจ

ที่ดีขึน้ รวมถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ในช่วง มี.ค. –เม.ย. อย่างไรก็ดีคนไทยออกเดินทาง

ท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึน้ 

มูลค่าการส่งออกคาดว่าจะยังขยายตัวได้ 1.2% โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตั ว 

ชะลอลงจากแรงฉุดด้านราคาของสินค้าโภคภณัฑ์ ในขณะที่สินค้าอปุโภคบริโภคมีแนวโน้มเติบโตดีขึน้ตามอปุสงค์คู่ค้า โดยเฉพาะ

จีนที่ทยอยฟื้นตัวหลังเปิดประเทศ การส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มเร่งขึน้ในปีนี ้เช่น กุ้ง ข้าว อนัเป็นผลจากอุปสงค์คู่ค้าหลักฟื้นตัว



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ 

 

และการแข่งในขันในตลาดโลกดีขึน้ ในขณะที่การส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มชะลอลงหรือ หดตัวจากปีก่อน เช่น น า้ตาล มัน

ส าปะหลงั เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อปุกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ จกัรยานยนต์ มีแนวโน้มชะลอลงจากอุปสงค์โลก รวมถึง เหล็ก พลงังาน 

พลาสติก มีแนวโน้มหดตัวอันเป็นผลจากราคาที่ลดลง ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวัตามความเชื่อมั่นภาค

ธุรกิจที่ปรับดีขึน้ ตลอดจนการขอรับและออกบตัรส่งเสริมการลงทนุท่ีสงูขึน้  

อัตราเงนิเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่ 2.7% กลบัมาอยูใ่นกรอบเป้าหมาย ตามราคาพลงังานโลกที่ปรับลดลงและ

มาตรการอดุหนนุราคาพลงังานในประเทศทีม่ีต่อเนื่อง อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานคาดว่าจะชะลอลง มาอยู่ที่ 2.4% แต่ยงัอยูใ่นระดบัสงู 

สะท้อนการทยอยส่งผา่นต้นทนุจากผู้ผลิตสู่ราคาผู้บริโภคในช่วงทีเ่ศรษฐกิจไทยฟืน้ตวัเข้มแขง็ขึน้และแรงกดดนัเงินเฟ้อจากด้าน

อปุสงค์  
ในส่วนของอัตราดอกเบีย้ EIC คาดว่าอัตราดอกเบีย้นโยบายของไทยจะทยอยปรับขึน้อย่างต่อเนื่องอีก 2 ครัง้ 

ครัง้ละ 0.25% ในช่วงคร่ึงแรกของปีสู่ระดับ 2% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟืน้ตวัต่อเนื่อง และเงินเฟ้อไทยผ่านจดุสงูสดุ
แล้ว โดยมีแนวโน้มปรับลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้ในปีนี ้แต่จะยงัไม่ปรับลดลงเร็วนัก รวมถึงนโยบายการเงินมีแนวโน้มปรับสู่
ระดบัปกติที่เหมาะสมกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว  EIC คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟืน้กลบัสู่ระดับ Pre-COVID ใน
ไตรมาส 2 ปี ทัง้นีท้ิศทางอตัราดอกเบีย้นโยบายขาขึน้ การทยอยสิน้สดุมาตรการช่วยเหลือทางการเงินจะท าให้ภาวะการเงินไทยมี
แนวโน้มตึงตวัต่อเนื่อง เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าในช่วงคร่ึงแรกของปีนี ้แต่จะปรับแข็งค่าขึน้ไปอยู่ที่ 32-33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
ณ สิน้ปีนี ้จากปัจจัยพืน้ฐานเศรษฐกิจไทยที่เข้มแข็งขึน้ ความเชื่อมัน่ของนกัลงทุนที่ปรับดีขึน้และเงินดอลลาร์สหรัฐที่จะกลับมา
อ่อนค่า โดยเฉพาะหลงั Fed เร่ิมหยดุปรับขึน้ดอกเบีย้ในช่วงคร่ึงปีหลงั 

ปัจจยัเส่ียงเศรษฐกิจไทย ได้แก่ (1) เศรษฐกิจโลกชะลอตวักดดนัการส่งออกและลงทนุ (2) การระบาดของ COVID-19 ใน
จีนที่ยงัไม่แน่นอน (3) เงินเฟ้อสงู ดอกเบีย้สงู หนีส้งูกดดนัการฟืน้ตวัไม่ทัว่ถงึของครัวเรือนและธุรกจิบางกลุ่มที่เปราะบาง (4) ความ
ไม่แน่นอนทางการเมือง กระทบความเชื่อมัน่ในการลงทนุ 

ส าหรับตลาดพืน้ที่ส านักงานให้เช่าปี 2565  ชะลอตวัลงเล็กน้อยต่อเนื่องจากปีกอ่นหน้า โดยพืน้ท่ีให้เช่าได้โดยรวมอยู่
ที่ 8.24 ล้าน ตร.ม. หดตวัเล็กน้อยที่อตัรา -0.7%YOY ส่วนอุปทานใหม่โดยรวมเพิ่มขึน้ราวเกือบ 4 แสน ตร.ม. มาอยู่ที่ระดบั 9.7 
ล้าน ตร.ม. หรือเพิ่มขึน้ +2.2%YOY โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ในกลุ่มเกรด A โดยเฉพาะในพืน้ที่ non-CBD โดยอุปทานที่
เติบโต ในขณะที่อปุสงค์ยงัชะลอตวัท าให้อตัราการปล่อยเช่าโดยรวมในปี 2565 ลดลงมาอยู่ที่ระดบั 85% หรือลดลงราว -2% จาก
ปีก่อนหน้า นอกจากนัน้ยงัส่งผลให้อตัราค่าเช่าโดยเฉล่ียลดลงค่อนข้างมากราว -5%YOY ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าในกลุ่มเกรด B ลดลง
ในอตัราที่มากกว่ากลุ่มเกรด A จากอุปทานใหม่เกรด A ที่เข้ามาแข่งขนัในหลายพืน้ที่ และอตัราค่าเช่าของกลุ่ม non-CBD เกรด A 
ลดลงในอตัราที่มากกว่ากลุ่ม CBD เกรด A จากอปุทานใหม่ในพืน้ท่ี non-CBD เกรด A ที่เพิ่มขึน้เยอะกว่ามาก 

ในปี 2566 EIC คาดว่าธุรกิจส านักงานให้เช่าในปี 2566 มีแนวโน้มฟืน้ตวัได้เล็กน้อย จากการผ่อนคลายการควบคุม
โรค ส่งผลให้ผู้ คนส่วนใหญ่กลับเข้าไปท างานที่ออฟฟิศกันตามปกติ แต่รูปแบบการท างานแบบ Hybrid workplace จะส่งผล
กระทบต่อความต้องการพืน้ท่ีส านกังานมากขึน้ตามความจ าเป็นต่อการใช้พืน้ท่ีส านกังานของแต่ละบริษัทท่ีอาจเพิ่มขึน้ในอตัราที่
ชะลอลง นอกจากนัน้การฟืน้ตวัของภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ยงัมีความไม่แน่นอนสงู ยงัเป็นปัจจยักดดนั 
ส่งผลให้อตัราปล่อยเช่าทรงตวั ขณะที่อตัราค่าเช่าในปี 2566 ยงัมีแนวโน้มฟืน้ตวัได้เพียงเล็กน้อย ทัง้ในกลุ่ม เกรด A และเกรด B 
โดยเฉพาะกลุ่ม Non-CBD เกรด B ที่อาจท าได้เพียงทรงตวัจากปีก่อนหน้า ในขณะที่อปุทานพืน้ที่เช่าคาดว่าจะเพิ่มขึน้กว่า 1 ล้าน 
ตร.ม. ในปี 2566 จะเป็นปัจจยักดดนัอตัราปล่อยเช่าในระยะต่อไป  

ประเด็นที่ต้องจับตามองส าหรับแนวโน้มตลาดพืน้ที่ส านักงานจะมาจาก 1) อุปทานส่วนเกินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้

ต่อเน่ืองในระยะกลาง  ซึ่ งจะเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของอัตราการปล่อยเช่าและอัตรา ค่าเช่าในระยะต่อไป  



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ 

 

2) เทรนด์ New normal ทัง้รูปแบบการท างานแบบ Hybrid workplace จะส่งผลต่อแนวโน้มการฟืน้ตวัของความต้องการพืน้ที่
ส านักงานให้เช่าและรูปแบบความต้องการพืน้ที่ส านักงานให้เช่า โดยรูปแบบของส านักงานให้เช่าที่ตอบโจทย์ความต้องการใน
ระยะต่อไปจะต้องมีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากยิ่งขึน้ 3) ผู้ประกอบการพืน้ที่ส านักงานให้เช่าควรปรับตัวตามรูปแบบ

การท างานที่เปลี่ยนไป ท่ามกลางการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ พืน้ท่ีให้เช่าที่มีรูปแบบตายตวัแบบเดิมอาจไม่เพียงพอ แม้จะเป็นพืน้ท่ีให้เช่า
เปิดใหม่ หรืออยู่ในท าเล CBD ก็ตาม นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการน าเสนอทางเลือกที่ยืดหยุ่น น าเทคโนโลยีมาใช้ การปรับรูปแบบ
เพื่อสร้าง ความแตกต่าง เช่น Green office, Double volume office หรือ Shared office เป็นต้น รวมถึงการพิจารณาท าโครงการ 
Mixed use ให้มากขึน้เพื่อลดความเส่ียง และการค านึงถึงเทรนด์ ESG 

สดุท้ายนี ้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในฐานะบริษัทจดัการกองทุนฯ ขอขอบพระคณุผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทกุท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจบริษัทในการบริหารเงินลงทนุในกองทุนฯ ของท่าน โดยบริษัทจะบริหารจดัการกองทนุฯ โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญัภายใต้หลกัธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตลอดไป       

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
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1. สรุปข้อมูลส าคัญของกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกองทุนรวม (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ 
ชื่อกองทุนรวม (อังกฤษ) SIRI PRIME OFFICE PROPERTY FUND 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ SIRIP 
ชื่อผู้ จัดการกองทุนรวม บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อผู้สอบบัญช ี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
วันจัดตัง้กองทุน 9 เมษายน 2557 
อายุกองทุนรวม ไม่ก าหนดอายโุครงการ 
ประเภทกองทุน ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
Market Cap (ล้านบาท) 1,504.50 ราคาปิด ณ วันท าการสุดท้ายของปี

ของปี (บาท/หน่วย) 
8.85 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 1,888.94 NAV (ต่อหน่วย) 11.1114 
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,700.00 Par (บาทต่อหน่วย) 10.00 
จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 170,000,000 Price/NAV 0.80 
วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตัง้กองทุนรวม 19 มีนาคม 2557 อายุเฉลี่ยคงเหลือถ่วงน า้หนัก N/A 
  
  
 

 

ราคาประเมินทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินหลักท่ีลงทุน ราคาประเมินตามวิธีหลัก (ล้านบาท) ผู้ประเมิน 

อาคารส านกังานสิริภิญโญ 1,843.00 บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

URL : https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/sirip 

 

 

 

โครงสร้างเงนิทุนของกองทุน  
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,921.01  ก าไรสะสม (ล้านบาท) 188.94 
หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 32.07  สัดส่วนการกู้ยืม N/A  
ส่วนทุน (ล้านบาท) 1,888.94  Credit rating N/A 

 

ประเภททรัพย์สิน  
(ตามมูลค่าการประเมิน) 

 
 

    โครงสร้างรายได้ 
 

สดัส่วนการลงทุน 
 

https://www.scbam.com/th/fund/property-fund/fund-information/sirip
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันก าหนดรายช่ือ ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2566 
 

รายชื่อ จ านวนหน่วย ร้อยละ 
ส านกังานประกนัสงัคม         46,820,800  27.54 
บริษัท บีบ ีแคปปิตอล จ ากดั         42,700,000  25.12 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)         10,000,000  5.88 
นายประภาส ชตุิมาวรพนัธ์          8,416,600  4.95 
นางสมิุตรา ชตุิมาวรพนัธ์ 8,397,600 4.94 
  
Foreign Limit 49.0%  

Current Foreign Holding 0.0022%  

 

 รายละเอียดของคู่สัญญาที่ท าสัญญาเช่า 

ประมาณผลตอบแทนระยะสัน้ของกองทนุส าหรับงวด ตัง้แต่
วนัที่  

1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

กองทนุไม่มีการระดมทนุในงวดปัจจบุนั จงึมิได้มีการจดัท าประมาณการผลตอบแทนระยะสัน้ท่ีผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบญัชี 

อัตราการต่อสัญญาเช่าของผู้เช่า 
 

สัดส่วนรายได้ท่ีได้รับจากผู้เช่า 10 รายแรก 
 

สัดส่วนผู้เช่าแยกตามประเภทธุรกิจ สัดส่วนของสัญญาเช่าท่ีจะหมดสัญญา 
 

 

 
 

 

 

รายละเอียด 2561 2562 2563 2564 2565 ตัง้แต่จัดตัง้ 

เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) 0.5932 0.5452 0.2900 0.2061 0.2000 3.8592 

เงินลดทุน (บาทต่อหน่วย) - - - - - - 

*กองทนุไม่มีการรับประกนัรายได้ 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วย 

อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
จ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว 

ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2566 กองทุนรวมมีนโยบายกันเงินส ารองส าหรับการซ่อมแซม การบ ารุงรักษา การปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามแผนที่ก าหนด
ประจ าปี 2566 เพ่ิมเติมจากหลกัเกณฑ์เดิม ทัง้นี ้ในปี 2566 กองทุนรวมมีการส ารองเงินเพ่ือการซ่อมแซม การบ ารุงรักษา การปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ไม่เกิน 
6.76 ล้านบาท 

* ปี 2563 ผู้เช่ารายใหญ่หมดสัญญาเช่า คิดเป็นอัตราร้อยละ 57 จากพ้ืนที่เช่ารวมทั้งหมด 
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ตารางค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุน  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด อัตราเรียกเก็บที่แท้จริง % ของก าไรสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมผู้จดัการกองทนุ 3,379,164 4.70% 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 386,190  0.54% 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 579,285  0.81% 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน  ไม่ได้เรียกเก็บ - 

ค่าธรรมเนยีมการจดัจ าหนา่ยหน่วยลงทนุ  ไม่ได้เรียกเก็บ - 

ค่าธรรมเนยีมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 3,373,684  4.70% 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 757,555  1.05% 

ต้นทนุเช่าและบริการ 31,863,636  44.35% 

- ค่าเบีย้ประกนัภยั 385,196  0.54% 

- ภาษีที่ดนิและสิ่งปลกูสร้าง 2,095,416  2.92% 

ค่าใช้จ่ายด้านการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ 1,840,213  2.56% 

ต้นทนุทางการเงิน ไม่ได้เรียกเก็บ - 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขาย ไม่ได้เรียกเก็บ - 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่มีมลูค่ามากกวา่ 0.01% ของ NAV  ไม่ได้เรียกเก็บ - 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ไม่ได้เรียกเก็บ - 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทนุ ถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน 

ส าหรับผลการด าเนินงานของกองทุนรวมส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565  กองทุนรวมมีรายได้จากการ

ลงทุนทัง้สิน้ 76.59 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ค่าเช่าซึ่งประกอบไปด้วยค่าเช่าและค่าบริการรวมจ านวน 76.01 ล้านบาท รายได้จากดอกเบีย้รับจ านวน 

0.28 ล้านบาท และรายได้อ่ืนจ านวน 0.30 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 42.18 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ต้นทนุค่าเช่าและบริการ 

31.86 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 8.48 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1.84 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิคิดเป็น

จ านวน 34.41 ล้านบาท  

กองทุนรวมรับรู้ผลก าไรสุทธิจากเงินลงทุน อนัเกิดจากก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจ านวน 37.43 

ล้านบาท ท าให้รอบการด าเนินงาน 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทนุรวมมีสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานเพ่ิมขึน้ 71.84 ล้านบาท  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุนรวมมีมลูค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้สิน้ 1,888.94 ล้านบาท หรือเท่ากับ 11.1114 บาทต่อหน่วย โดยในปี 2565 กองทุน

ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ที่ 0.2000 บาทต่อหน่วย ลดลงร้อยละ 2.96 จากปีก่อนหน้า โดยคิดเป็น Dividend yield 2.26% เม่ือเทียบ

กบัราคาปิด ณ สิน้ปี 2565 ที่ 8.85 บาทต่อหน่วย 

 
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด  

ไม่มีเงื่อนไข 
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อัตราค่าเช่าเฉล่ีย (บาท) 
 

อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAGR คือ Compound Annual Growth Rate หรืออตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี 

 
 
 

 2020 2021 2022 Q4/2022 
Revenue (M. THB) 90.42 72.45 76.01 19.15 
Other Income (M. THB) 1.75 0.75 0.58 0.26 
Expenses (M. THB) 36.86 36.05 42.18 13.73 
EBITDA (M. THB) 55.31 37.16 34.41 5.77 
Net Profit (M. THB) (27.20) 40.89 71.84 32.89 
EPU (THB) 0.3253 0.2186 0.2024 0.0340 
DPU (THB) 0.2900 0.2061 0.2000 0.0500 
Capital Reduction - - - - 
Debt/NAV - - - - 
Interest Cost (%) - - - - 
Operating Cash Flow 125.21 16.81 7.71 40.63 
Investing Cash Flow - - - - 
Financing Cash Flow (61.20) (40.14) (34.00) 17.00  
Net Cash Flow 82.81 59.48 33.19 57.63  
NAV (THB) 1,850.34 1,851.10 1,888.94 1,888.94 
NAV per Unit (THB) 10.8843  10.8888  11.1114  11.1114  
P/NAV (THB) 0.78  0.76  0.80  0.80  
Dividend Yield (%) 3.41% 2.48% 2.26% 0.56% 
Market Cap (M. THB) 1,445.00 1,411.00 1,504.50 1,504.50 
Closing Price (THB/unit) 8.50  8.30  8.85  8.85  

 

 

 

 

 

 

ตัวเลขทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

 

CAGR = -2.93%  
 

CAGR = -18.91% 

CAGR = -16.70%  
CAGR = -29.60%  

EBITDA (ล้านบาท) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ (ล้านบาท) 
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สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ  
(รายละเอยีดของความเสีย่งเพิ่มเติม ระบไุว้ในรายงานประจ าปี ข้อ 5 ปัจจยัความเสี่ยง) 
1. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 1.1 ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทนุรวมขึน้อยู่กบัความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
 1.2 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทนุรวมและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนนิการของกองทนุรวม 
 1.3 ความเสี่ยงจากการประกนัภยั 
 1.4 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงิน 
2. ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกบัความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 
 2.1 ความเสี่ยงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจซึง่อาจมีผลกระทบต่ออสงัหาริมทรัพย์ 
 2.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขนัที่สงูขึน้ 
 2.3 ความเสี่ยงจากกรณีการถกูเวนคนืที่ดนิ 
 2.4 ความเสี่ยงจากการที่ผู้ เช่ารายใหญ่ย้ายออกจากพืน้ที่ที่เช่าก่อนหรือเม่ือครบก าหนดอายสุญัญาเช่า 
3. ความเส่ียงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
 3.1 ความเสี่ยงโดยทัว่ไป 
 3.2 ความเสี่ยงทางการเมือง 
 3.3 ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม 
 3.4 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมลูก่อนการเข้าลงทนุ 
 3.5 การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 3.6 ราคาของหน่วยลงทนุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
 3.7 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมอาจมิได้เป็นมลูค่าที่แท้จริงซึง่กองทนุรวมจะได้รับหากมีการจ าหน่ายทรัพย์สนิออกไปทัง้หมด หรือมี

การเลิกกองทนุรวม 
 3.8 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดรอง 
 3.9 ความเสี่ยงด้านภาษี 
 3.10 ความเสี่ยงของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เปรียบเทยีบกบักองทนุรวมประเภทอื่น 
 3.11 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 
 3.12 ความเสี่ยงจากการใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวมในการก าหนดราคาซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
 3.13 ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดตอ่ที่แพร่กระจายไปทัว่โลกอาจน าไปสู่ภาวะความผนัผวนของตลาดทนุทัว่โลก ซึง่อาจมีผลกระทบ

ในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการจดัหาประโยชน์ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
 3.14 ความเสี่ยงเร่ืองการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมในอนาคต (กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate 

Investment Trust (REIT)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ลงทนุสามารถศึกษาข้อมลูของกองทนุรวมเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-REIT1) ที่แสดงไว้ใน  www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของผู้จดัการกองทนุ  www.scbam.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณชิย์ จ ากดั  
ท่ีอยู่ ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 0-2949-1500  
URL http://www.scbam.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู่ ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19 เลชท่ี 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ  

กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 0-2470-3201 
URL www.kasikornbank.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scbam.com/
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2. ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม 
 

บริษัทจดัการ า บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั 

ลักษณะโครงการ ระบเุฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ดี ภายหลังปี พ.ศ. 2556 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศอาจมีข้อจ ากัดในการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ในกรณีที่กองทนุรวมมีการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทุน
รวมจะเข้าลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วน ซึ่งส่งผลให้มลูค่าการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวมน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัท
จดัการจะต้องด าเนินการเลิกกองทุน โดยอายุโครงการจะสิน้สดุในวนัที่กระบวนการช าระ
บญัชีกองทนุรวมแล้วเสร็จ 

วันที่เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน 

วนัท่ี 9 เมษายน 2557 (เร่ิมซือ้ขายตัง้แต่วนัท่ี 9 เมษายน 2557) 

ประเภทหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน 

ระบชุื่อผู้ ถือ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากดั (มหาชน) 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั  

วัตถุประสงค์การลงทนุ 

 

เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป ทั ง้ที่ เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทัง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซือ้ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทนุรวมจะรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิ
การเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว โดยการ
ให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือ จ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ท่ีกองทนุรวมได้ลงทนุหรือ
มีไว้ ตลอดจนท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสร้าง และ/หรือ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือ ด าเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ 
และ/หรือ ด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และ
เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผล
โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด 
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การลงทนุครัง้แรก (เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2557) 
กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ ลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหา

ดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทัง้นี ้กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครัง้แรก ใน
โครงการอาคารสิริภิญโญ ซึง่เป็นโครงการอาคารส านกังานให้เช่า (พืน้ที่เช่ารวมประมาณ 18,364 ตารางเมตร)   โดยจะลงทุนใน
กรรมสิทธ์ิที่ดิน อาคารและงานระบบ พร้อมซือ้กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ที่เก่ียวเนื่องกับการด าเนินโครงการอาคารสิริภิญโญ 
(“ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรก”) จาก บริษัท ปภานนั จ ากัด (“ปภานัน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท แสนสิริ จ ากัด 
(มหาชน) (“แสนสิริ”) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด โดยปภานันเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร งาน
ระบบ และสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินโครงการอาคารสิริภิญโญดงักล่าว ซึ่งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ 
31 ธันวาคม 2564 สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. กรรมสิทธ์ิในที่ดิน โดยมีจ านวนเนือ้ทีป่ระมาณ 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตารางวา ตัง้อยู่ที่ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

2. กรรมสิทธ์ิในโครงการอาคารสิริภิญโญ  ซึ่งตัง้อยู่ เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

3. กรรมสิทธ์ิในสาธารณปูโภค งานระบบต่างๆ เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟา้ ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบ
ดับเพลิง ระบบส่ือสาร และระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการอาคารสิริภิญโญ และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ซึง่เป็นส่วนควบของอาคารดงักล่าว 

4. กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ติด
ตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวรและเก่ียวเนื่องกบัการประกอบกิจการอาคารส านกังาน 

 

3. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

3.1 วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ในการด าเนินงาน 

เพื่อระดมเงินจากนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่กองทนุรวมจะน าเงินที่
ได้จากการระดมทุนไปซือ้ เช่า และ/หรือ เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/
หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือ 
จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสร้าง 
และ/หรือ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตกอ่สร้าง และ/หรือ ด าเนินการขอใบอนุญาตอื่นๆ และ/หรือ ด าเนินการอื่น
ใดที่เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลกัทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด 
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3.2  การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

โครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ 
 

บริษัทจดัการมีนโยบายที่จะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรก โดยน าพืน้ท่ีเช่า
ของทรัพย์สินดงักล่าวออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นผู้ด าเนินการหาผู้สนใจที่จะเช่าพืน้ที่ของทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรก เพื่อเพิ่มอตัราการเช่าพืน้ท่ีด้วยการโฆษณาผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายที่เก่ียวข้อง รวมถึงการให้
เข้าชมสถานที่ของโครงการ และการเจรจากับผู้ที่สนใจจะเช่าพืน้ท่ีโดยตรง โดยเอกสารโฆษณาทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะเข้าลงทุน
จะมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัและมีการเผยแพร่ทางส่ือต่างๆ ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้เพือ่สร้างแรงจงูใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ใช้ความพยายามในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกให้มีผลการด าเนินงานที่ดี กองทุนรวมจะ
ก าหนดค่า ตอบแทนการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในอัตราที่แปรผันตามผลประกอบการของ
อสงัหาริมทรัพย์ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนงัสือชีช้วนกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ในข้อ 28.2 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม) ทัง้นีภ้ายหลงัจากวนัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะเข้า
ลงทุนครัง้แรก กองทุนรวมจะเข้าเป็นคู่สญัญากับผู้ เช่าพืน้ที่ภายใต้สัญญาเช่าพืน้ที่ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรก 
รวมทัง้สญัญาให้บริการท่ีเก่ียวข้อง ซึง่สญัญาดงักล่าวเป็นสญัญามาตรฐาน โดยมีหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของสญัญาคล้ายคลงึกัน
ส าหรับผู้ เช่ารายย่อยทุกราย อาทิ การก าหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการเบือ้งต้นส่วนใหญ่เป็นเวลา 3 ปี การก าหนดให้ผู้
เช่าต้องวางเงินประกนัการเช่าและการบริการกับผู้ให้เช่า และผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีที่ผู้ เช่าผิดสญัญา เป็นต้น ทัง้นี ้
กองทุนรวมจะให้เช่าพืน้ที่ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกแก่ผู้ เช่ารายย่อยในลกัษณะที่ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ เช่ารายย่อยแต่ละราย 

รายละเอียดการลงทุนและการจดัหาผลประโยชน์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
1. การรับประกนัก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สิน สิน้สดุลงในวนัที่ 30 มีนาคม 2558 

2. การรบัประกนัค่าใช้จ่ายส่วนทนุ ครบก าหนดในวนัที่ 30 มีนาคม 2558 

3. การรับประกนัการมีผู้ เช่าส าหรับพืน้ที่เชา่ที่ว่าง ครบก าหนดในวนัที่ 30 มีนาคม 2560 
 

 

ลงทุน 

ผู้บริหารอสังหารมิทรัพย ์

บริษัท พลัส พร็อพเพอรต์ี้ จำกัด 

 

กองทุนรวม 

โครงการอาคารสิริภญิโญ   
กรรมสทิธิ์ในที่ดิน อาคารและงาน

ระบบ พร้อมทั้งกรรมสิทธิ์ใน
สังหาริมทรัพย์ 

บริษัท แสนสิริ จำกัด 
(มหาชน) และบริษัททีม่ี

ความเกี่ยวข้อง 

 

บริหารทรพัย์สิน 

 

ผู้ถือหน่วย
ลงทนุ  ลงทุน 

เงินปันผล 
 

ลลลลลลล
ล
 
ลเดพเรนี
พะ 

รายได้จาก
ทรพัย์สิน 

 

ลลลลลลล
ล

 
ลเดพเรนี

พะ 

 

ผู้เช่ารายย่อย 

 บริหารทรัพย์สิน 

รายได้จากทรัพยส์ิน 
 

ลลลลลลลล
 ลเดพเรนี

พะ 

สัญญาเช่าและบริการ 

✓ รับประกันกำไรจากการดำเนินงานของ
ทรพัย์สิน 

✓ รับประกันการมีผู้เช่าสำหรับพ้ืนที่เช่าที่ว่าง 
✓ การรับประกันค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital 

Expenditure) 

ค่าตอบแทนบริหารทรัพยส์ิน 
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การเช่าพืน้ที่โดยแสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง 
ภายหลงักองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินแล้ว แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเก่ียวข้อง ตกลงจะเข้าท าสัญญาเช่า

พืน้ที่กับกองทุนรวมในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรกส าหรับพืน้ที่ประมาณ 11,813 ตารางเมตร ซึ่งคิดเป็นพืน้ที่ร้อยละ 
64.33 ของพืน้ที่ให้เช่าภายในอาคาร โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการรวมตารางเมตรละ 580 บาทต่อ
เดือน 600 บาทต่อเดือน และ 620 บาทต่อเดือน ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ตามล าดับ และตกลงให้ค ามั่นที่จะเช่าพืน้ที่ดังกล่าวต่อไปอีก
เป็นระยะเวลา 2 ปี ที่อตัราค่าเช่าและค่าบริการรวมตารางเมตรละ 640 บาทต่อเดือนและ 650 บาทต่อเดือน ในปีที่ 1 และปีที่ 2 
ตามล าดบั (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนงัสือชีช้วนกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ในข้อ 3.8 สรุป
สาระส าคญัของร่างสญัญาที่เก่ียวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาก่อตัง้สิทธิและการกระท าการ) ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการที ่ปภานนั ให้เชา่แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องของแสนสิริในปัจจบุนัไม่ได้เป็นการท าธุรกรรมในลกัษณะที่มิได้มีความเก่ียวข้องกัน
เป็นพิเศษ (At Arm’s Length Transaction)  อีกทัง้การที่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเก่ียวข้อง ตกลงจะเข้าท าสัญญาเช่า
พืน้ที่ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และตกลงให้ค ามั่นที่จะเช่าพืน้ที่ดังกล่าวต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลา 2 ปี (รวมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี) จะช่วยให้กองทุนรวมมีโอกาสในการได้รับรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนจากผู้ เช่า
รายใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเก่ียวข้องไม่ท าการต่อสัญญาเช่า
ภายหลงัระยะเวลาดงักล่าว   

 

การรับประกนัก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรก 

แสนสิริตกลงที่จะรับประกันก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกให้กบักองทุนรวม
ส าหรับช่วงเวลา 12 เดือนนบัตัง้แต่วนัที่กองทุนเข้าลงทุน (ครบก าหนดวนัที่ 30 มีนาคม 2558) ซึ่งคิดเป็นเงินจ านวน 114.2 ล้าน
บาท โดยในกรณีที่ก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกน้อยกว่าจ านวนเงินที่ได้ระบุไว้ข้างต้น 
แสนสิริตกลงที่จะช าระเงินส่วนต่างให้แก่กองทุนรวมตามที่ระบไุว้ในสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทุนรวมเข้าท ากับแสนสิริ (โปรด
ศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนงัสือชีช้วนกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศในข้อ 3.8 สรุปสาระส าคญัของร่าง
สญัญาที่เก่ียวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาก่อตัง้สิทธิและการกระท าการ) โดยปัจจบุนัได้ครบก าหนดระยะเวลาการ
รับประกนัก าไรจากการด าเนินงานของทรัพย์สินทีก่องทนุรวมเข้าลงทนุครัง้แรกข้างต้นแล้ว  

 

การรับประกันค่าใช้จ่ายส่วนทุน (Capital Expenditure) 
แสนสิริตกลงที่จะรับประกนั ค่าใช้จ่ายส่วนทนุ (Capital Expenditure) เป็นระยะเวลา 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีกองทนุรวมเข้า

ลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรก (ครบก าหนดวนัที่ 30 มีนาคม 2558)  เป็นจ านวนไม่เกินอตัราร้อยละ 3 ของ
รายได้ที่กองทนุรวมได้รับจากค่าเช่าค่าบริการ และรายได้จากการรับประกนัการมีผู้ เช่าในช่วงเวลาเดียวกนั ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายส่วนทุน 
(Capital Expenditure) หมายถึง รายจ่ายอนัมีลักษณะเป็นการลงทุนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทรัพย์สินให้มีมลูค่าเพิ่มสูงขึน้ ซึ่ง
นอกเหนือไปจากการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาตามปกติ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชีช้วนกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ในข้อ 3.8 สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาที่เก่ียวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระส าคญัของร่างสญัญา
ก่อตัง้สิทธิและการกระท าการโดยปัจจบุนัได้ครบก าหนดระยะเวลาการรับประกนัค่าใช้จ่ายส่วนทนุข้างต้นแล้ว  
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การประกันการมีผู้เช่าส าหรับพืน้ที่เช่าที่ว่าง 
 แสนสิริตกลงรับประกันอัตราค่าเช่าและค่าบริการจ านวน 3,404 ตารางเมตร มีระยะเวลารับประกัน 3 ปี นับแต่วันที่
กองทนุรวมเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรก (ครบก าหนดวนัที ่30 มีนาคม 2560) หรือจนกว่าจะมีบคุคล 
ภายนอกเข้าท าสญัญาเช่าพืน้ที่รับประกนักบักองทนุรวม แล้วแต่เหตใุดจะเกิดขึน้ก่อน โดยแสนสิริตกลงรับประกนัรายได้ตามอตัรา
ค่าเช่าและค่าบริการของพืน้ที่รับประกันดังกล่าวที่ตารางเมตรละ 550 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้น (โปรด
ศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนงัสือชีช้วนกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ในข้อ 3.8 สรุปสาระส าคญัของร่าง
สญัญาที่เก่ียวข้อง ข้อ ก. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาก่อตัง้สิทธิและการกระท าการ) โดยปัจจุบันการรับประกันดังกล่าวได้
สิน้สุดลงแล้ว อย่างไรก็ตามทางกองทุนสามารถจัดหาผู้ เช่าเข้ามาเติมพืน้ที่รับประกันทัง้หมดซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีร้อยละ 48 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด 

3.3 ข้อมูลของทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

3.3.1 รายละเอียดทรัพย์สินของกองทนุรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 
 

กองทุน 
มูลค่าทรัพย์สิน 

(บาท) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

(บาท) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยลงทุน (บาท) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
แสนสริิ ไพร์มออฟฟิศ 

1,921,014,497.73 1,888,939,984.95 11.1114 

 

ชื่อโครงการ โครงการอาคารสิริภญิโญ 

ประเภท ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง (อาคารส านกังาน) 

ที่ตัง้โครงการ เลขท่ี 475 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการ สอบ
ทานมูลค่าทรัพย์สิน 

1,843,000,000 บาท 

วันที่สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน 31 ธนัวาคม 2565 

ระยะเวลาที่ใช้ในการค านวณ 
เพื่อหามูลค่าของแต่ละโครงการ 

กองทนุรวมลงทุนในกรรมสิทธ์ิจึงไม่มีการก าหนดระยะเวลา 

วิธีการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน
ราคา 

วิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) 

รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี 2565 

76,591,677 บาท 

(1) ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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3.3.2 รายการแสดงทรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทนุโดยแยกตามประเภททรัพย์สนิและอัตราส่วนต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธขิองกองทนุรวม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2565 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 
 

3.3.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการส าหรับ
รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธนัวาคม 2565   
 ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา  ไม่มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิม่เตมิ  

 

3.3.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายหรือการโอนสทิธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการส าหรับรอบ
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565   
 ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา  ไม่มีการจ าหน่ายหรือการโอนสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
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4. ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

 ตามรายงาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (Plus) สถานการณ์ตลาดที่ผ่านมายังไม่มี
สัญญาณบ่งชีถ้ึงทิศทางการปรับตัวที่ดีขึน้ของอุปสงค์  การระบาดของโควิด-19 ที่ใช้ระยะเวลา 2 ปีเศษ และต่อด้วยสงคราม
ระหว่างรัสเซียและยูเครน ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจ ท าให้ธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่ต้องบริหารต้นทุนเพื่อการอยู่
รอดขององค์กร ส่งผลกระทบด้านลบต่ออุปสงค์พืน้ที่ส านักงานโดยรวมทัง้พืน้ที่ที่เปิดให้บริการแล้ว  และพืน้ที่ที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง 
 ภาพรวมตลาดในด้านราคาค่าเช่าเฉล่ียรวมทุกพืน้ที่ในช่วงคร่ึงปีหลงั 2565 เพิ่มขึน้ 1% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า
และเพิ่มขึน้ 3% จากคร่ึงปีแรก 2565 ทัง้นี ้ด้วยปัจจยัด้านลบต่างๆ ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทกุธุรกิจท าให้ธุรกิจต้องปรับตวั
ครัง้ใหญ่ ท าให้ตลาดเป็นของผู้ เชา่ เจ้าของอาคารได้ปรับค่าเช่าและเงื่อนไขให้มีความยึดหยุ่นสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เช่า 
เพื่อแข่งขนัและกระตุ้นการตดัสินใจเช่า 

 อุปทาน (Supply) 
ตลาดอาคารส านกังานในช่วงคร่ึงปีหลงั 2565 พบว่ามีอปุทานพืน้ท่ีเช่าโดยรวม 9.672 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึน้ 2% จาก 

คร่ึงปีแรก 2565 อุปทานพืน้ที่เช่าที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีโครงการใหม่เปิดตัวเพิ่มขึน้รวม 3 โครงการ ในพืน้ที่เพลินจิต-ชิดลมและ 
พืน้ที่พหลโยธิน โครงการเก่าปรับปรุงอาคารใหม่และเปิดให้บริการในพืน้ที่สีลม -สาทรจ านวน 1 โครงการ รวมพืน้ที่เช่าเพิ่มขึน้ 
146,312 ตารางเมตร ในช่วงคร่ึงปีหลงั 2565 

 

 
 อปุสงค์ (Demand) 
 เมื่อพิจารณาภาพรวมอตัราการเช่าอาคารส านกังาน พบว่าอตัราการเช่าโดยรวมลดลง 3% จากชว่งเดียวกนัในปีก่อน
หน้าและลดลง 2% จากคร่ึงปีแรก 2565 มาอยู่ที่ 79% โดยอาคารส านกังานเกรด เอ อตัราการเช่าโดยรวมลดลง 3% จากชว่ง
เดียวกนัในปีก่อน และลดลง 2% จากคร่ึงปีแรก 2565 มาอยู่ที่ 79% และเกรด บ ีอตัราการเชา่โดยรวมลดลง 1% ชว่งเดยีวกนัในปี
ก่อนและจากคร่ึงปีแรก 2565 มาอยู่ที่ 79% 
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ช่วงประมาณไตรมาส 4 ปี 2565 มีอาคารส านกังานใหม่ก่อสร้างเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารสีลม เอจ 
ตัง้อยู่พืน้ท่ีสีลม-สาทร อาคารวนัซิตีเ้ซ็นเตอร์ ตัง้อยู่พืน้ท่ีเพลินจิต-ชิดลม อาคาร เอส โอเอซิส และ อาคารเดอะไรท์ ทาวเวอร์ ตัง้อยู่
พืน้ท่ีพหลโยธิน มีพืน้ท่ีส านกังานให้เชา่รวม 146,312 ตารางเมตร โดยทกุโครงการมีผู้ เช่าแล้ว และมีอตัราการเช่าเฉล่ียรวมอยู่ที่ 
18% โดยอาคารส่วนใหญ่มีอตัราไม่สงูเป็นผลจากการชะลอการตดัสินใจเช่าพืน้ท่ีของกลุ่มลกูค้าเปา้หมาย เนื่องมาจากการแพร่
ระบาดของโควิด -19 ต่อเนื่องมากกวา่ 3 ปี สงครามระหวา่งรัสเซยีและยเูครน และภาวะเงินเฟ้อทัว่โลก ได้ส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการของธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยและทัว่โลก  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

อตัราการค่าเช่าเฉลี่ย (Average rental rate) 
 ราคาค่าเช่าเฉล่ียพืน้ที่ส านักงานรวมทุกพืน้ที่ในช่วงคร่ึงปีหลัง 2565 เพิ่มขึน้ 1% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าและ
เพิ่มขึน้ 3% จากคร่ึงปีแรก 2565 อยู่ที่ 672 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เมื่อพิจารณาแบบแบ่งตามคุณภาพโครงการ พบว่าราคา
ค่าเช่าเฉล่ียรวมของอาคารส านกังานเกรด เอ เพิ่มขึน้ 1% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนและเพิ่มขึน้ 3% จากคร่ึงปีแรก 2565 มาอยู่ที่ 
709 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนราคาค่าเช่าเฉล่ียรวมของอาคารส านกังานเกรด บี เพิ่มขึน้ 2% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน
หน้าและลดลง 1% จากคร่ึงปีแรก 2565 มาอยู่ที่ 521 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทัง้นีส้ถานการณ์แพร่ระบาดเชือ้โควิด 19 และ
ความขดัแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนจะดีขึน้แล้ว แต่การเกิดภาวะเงินเฟ้อทัว่โลก ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทุกธุรกิจ
ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตวัครัง้ใหญ่ ท าให้ตลาดเป็นของผู้ เช่ามีอ านาจการต่อรองราคา ราคาปิดการเช่าสามารถปรับลดได้มากขึน้
พร้อมเงื่อนไขประกอบที่ดี 
 

 
 

 ปัจจยัหลกัที่จะช่วยให้แนวโน้มการฟืน้ตวัของอปุสงค์กลบัมาแข็งแกร่งอีกครัง้ จึงขึน้อยู่กบัโควิด-19 ไม่กลบัมาระบาดอีก 
และสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยุติได้โดยเร็ว ภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกชะลอลง และเมื่อพิจารณาจากราคาเช่าที่ปิดการเช่ามี
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ความยึดหยุ่นตามความต้องการของผู้ เช่ามากขึน้ ประกอบกับแผนการพัฒนาอาคารใหม่ในช่วง 4 ปีนับจากนี ้ท าให้ช่องว่าง 
ระหว่างอปุสงค์และอปุทานยงัคงขยายกว้างขึน้อย่างต่อเนื่อง ตลาดยงัคงเป็นของฝ่ังผู้ เช่าที่ยงัมีอ านาจต่อรองที่เหนือกว่า 

ทาง SCB Economic Intelligence Center (EIC) มีความเห็นสอดคล้องกัน โดยมองว่าตลาดส านักงานให้เช่า ใน
กรุงเทพฯ ปี 2566 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเล็กน้อย โดยคาดว่าจะขยายตวัใกล้เคียงกับปี 2565 จากการผ่อนคลายการควบคุมโรค 
ส่งผลให้คนกลบัเข้ามาท างานที่ออฟฟิศกันตามปกติ แต่รูปแบบการท างานแบบ Hybrid Workplace สลบักับการเข้ามาท างานที่
ส านกังานจะมีบทบาทมากขึน้ ท าให้ความต้องการพืน้ที่เช่ายงัมีแนวโน้มฟื้นตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนการลงทุนจากต่างชาติ
ฟืน้ตวัได้ดีในปีที่ผ่านมา และขยายต่อเนื่องในปี 2565 ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ อุปสงค์ของบริษัทต่างชาติต่อพืน้ที่ส านกังาน
ฟื้นตัวได้มากขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก นอกจากนัน้อุปทานใหม่พืน้ที่
ส านักงานเกรด A ที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้อีกกว่า 5 แสนตารางเมตร จะท าให้อัตราการปล่อยเช่าชะลอตัวลง กดดันให้อัตราค่าเช่า
ขยายตวัเล็กน้อยในระยะสัน้ ส่วนกลุ่ม CBD เกรด B ที่อปุทานใหม่เพิ่มขึน้ราว 9 หมื่นตารางเมตร ท าให้อตัราการเช่ามีแนวโน้มทรง
ตวั แต่อาจได้รับผลกระทบมากขึน้ในระยะต่อไปจากอปุทานใหมเ่กรด A ที่มีความทนัสมยั ขณะที่ความแตกต่างของอตัราค่าเช่ายงั
ไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ทัง้นีอ้ตัราค่าเช่าในปี 2566 มีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ขณะที่อปุสงค์ฟืน้ตวัมากขึน้ 

ทัง้นีป้ระเด็นที่ต้องติดตามส าหรับอาคารส านกังานในพืน้ที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) คือ ความเส่ียงอุปทานส่วนเกิน
ของพืน้ที่ CBD เกรด A ในช่วงปี 2566-2569 ที่จะเพิ่มขึน้กว่า 1 ล้านตารางเมตร มีโอกาสสงูที่อุปสงค์จะเร่งตัวตามไม่ทนั กดดัน
การขยายตวัของอตัราการเช่าได้ และยงักดดนัให้การปรับตวัขึน้ของอตัราค่าเช่าในระยะข้างหน้าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ส าหรับพืน้ท่ีเช่าใน Non-CBD มีแนวโน้มฟืน้ตวัเล็กน้อย อปุทานใหม่ของกลุ่มเกรด A อาจกดดนัการฟืน้ตวัอย่างจ ากดั ส่วนในกลุ่ม
เกรด B แม้อุปทานใหม่ยังไม่มากนักแต่ความต้องการพืน้ที่ให้เช่าอาจชะลอตัวเช่นกัน ประเด็นที่ต้องติดตามส าหรับอาคาร
ส านกังานนอกพืน้ท่ีย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Non -CBD) คือ การทยอยเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าสายใหม่และส่วนต่อขยายใน ระยะ
ต่อไป ซึง่จะเป็นอีกปัจจยัส าคญัที่ช่วยสนบัสนนุให้พืน้ท่ีเช่าได้ขยายตวัมากขึน้โดยเฉพาะในกลุ่มเกรด A  

 

หมายเหต:ุ อ้างองิข้อมลูจาก  
 1.บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด: เอกสาร “รายงานสถานการณ์ตลาดอาคารสำนักงาน” ประจำไตรมาส 4 ปี 2565 
 2.SCB Economic Intelligence Center (EIC): Industry insight : Commercial real estate (Nov 2022) 
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5.  ปัจจยัความเสี่ยง 

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการฉบับนีอ้ย่าง
รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจยัความเส่ียงดงัรายละเอียดข้างท้ายนีก้่อนการตดัสินใจในการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

 ข้อความดงัต่อไปนีแ้สดงถึงปัจจยัความเส่ียงที่มีนยัส าคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบต่อกองทนุรวมหรือราคาหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม และนอกจากปัจจยัความเส่ียงที่ปรากฏในโครงการฉบบันีแ้ล้วยงัอาจมีปัจจยัความเส่ียงอื่นๆ ซึง่กองทนุรวม
ไม่อาจทราบได้ในขณะนีห้รือเป็นความเส่ียงที่กองทุนรวมพิจารณาในขณะนีว้่าไม่เป็นสาระส าคญั แต่ความเส่ียงดงักล่าวอาจเป็น
ปัจจยัความเส่ียงที่มีนยัส าคญัต่อไปในอนาคต ทัง้นี ้ความเส่ียงทัง้หลายที่ปรากฏในโครงการฉบบันีแ้ละความเส่ียงที่อาจมีขึน้ใน
อนาคตอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการด าเนนิงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

 ค าอธิบายเก่ียวกบัแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง มาตรการในการป้องกนัความเส่ียง และ/หรือ ความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเส่ียงข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือเป็นค ารับรองของกองทนุรวมว่า กองทนุรวมจะด าเนินมาตรการในการป้องกัน
ความเส่ียงตามที่ก าหนดไว้ได้ทัง้หมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นข้อยืนยันว่าความเส่ียงต่างๆ ตามที่ระบุในโครงการฉบับนีจ้ะ
ลดลงหรือท าให้หมดไป  

 ทัง้นี ้เนื่องจากความส าเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเส่ียงยงัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของกองทุนรวมข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏใน
รายละเอียดของโครงการฉบับนี ้เช่น การใช้ถ้อยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมาณ” หรือ
ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลง
ของกฎหมายที่เก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ เป็นต้น เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต 
อนัเป็นความเห็นของบริษัทจดัการกองทนุ เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทีป่รึกษาทางการเงิน ผู้ รับประกันการ
จดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือบุคคลใดๆ และมิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้เป็นการรับรองผลการ
ประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าว อีกทัง้มิได้เป็นการรับประกัน และ/หรือ รับรองว่าผลการด าเนินงานจริงที่จะเกิดขึน้
ในอนาคตจะเป็นไปตามประมาณการงบก าไรขาดทุน นอกจากนี ้ผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงกับการคาดการณ์หรือคาดคะเน
อาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั 

ข้อมลูในส่วนนีท้ีอ้่างถึงหรือเก่ียวข้องกบัรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือเศรษฐกจิอาจเป็นข้อมลูที่รวบรวมมาจากข้อมลูที่มี
การเปิดเผยหรือจากส่ิงพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือจากแหล่งข้อมลูอื่นๆ โดยที่กองทุนรวมอาจไม่สามารถตรวจสอบ
หรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักล่าวได้ 

เนือ่งจากผลตอบแทนในการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทนุจึงไม่ควรคาดหวงั
ที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจากนัน้ ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคตอาจลดต ่าลง
หรือสงูขึน้ หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทนุในการลงทุน ดงันัน้ ผู้ที่ประสงค์จะซือ้หน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาที่เก่ียวข้อง
เพื่อขอค าปรึกษาเก่ียวกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมก่อนตดัสินใจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

 
(ก) ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวม 

1)  ความเสี่ ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมขึน้อยู่กับความสามารถของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์  
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  กองทุนรวมจะแต่งตัง้ให้ พลสั พร็อพเพอร์ตี ้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะ
เข้าลงทนุครัง้แรก โดยพลสั พร็อพเพอร์ตี ้จะมีหน้าที่ต่างๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีกองทุน
รวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกตามที่กองทนุรวมจะมอบหมายให้ รวมถึงการร่วมก าหนดนโยบายการจดัการ
ผลประโยชน์และการประกอบธุรกิจของทรัพย์สินดงักล่าว อาทเิช่น การหาผู้ เช่าพืน้ทีส่ านกังานรายใหม่
หรือการต่อสญัญาเช่าพืน้ที่และสญัญาบริการกับผู้ เช่าพืน้ที่ปัจจบุัน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการขาย การบ ารุงรักษาหรือพฒันาทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรกให้อยู่ในสภาพทีด่ี
และเหมาะแก่การจดัหาผลประโยชน์ โดยการบริหารดงักล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของ
กองทนุรวม 

  อย่างไรก็ตาม หาก พลัส พร็อพเพอร์ตี ้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้เนื่องจาก
เหตุผลใดเหตผุลหนึ่ง แม้ว่ากองทนุรวมได้ก าหนดอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ไว้เพียงพอ
และน่าสนใจ กองทุนรวมอาจไม่สามารถแต่งตัง้บคุคลอื่นเพือ่ท าหน้าที่บริหารทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะ
เข้าลงทุนครัง้แรกได้ดีเทียบเท่ากับการบริหารจดัการของ พลสั พร็อพเพอร์ตี ้ซึง่อาจจะส่งผลกระทบทาง
ลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลประกอบการ ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ
กองทนุรวม 

2)  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินการของกองทุนรวม 
แม้ว่าบริษัทจดัการจะได้ก าหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตัิหน้าที่ของ พลสั พร็อพเพอร์ตี ้ในฐานะ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการจดัการทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะลงทนุอย่างระมดัระวงั ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับ พลสั พร็อพเพอร์ตี ้ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ยงัอาจเกิดขึน้
ได้ เนื่องจาก พลัส พร็อพเพอร์ตี ้ยังคงท าหน้าที่ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร
ส านกังานแห่งอืน่ๆ นอกเหนือจากโครงการอาคารสิริภิญโญ ตามที่เปิดเผยในโครงการ 
อย่างไรก็ตาม ด้วยความต้องการของผู้ เช่าพืน้ที่ส านกังานที่แตกต่างกันในการเลือกสถานที่เช่าเพื่อเป็น
ส านกังาน เช่น สถานที่ตัง้ ส่ิงอ านวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการเดินทาง และความ
สะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ เป็นต้น ผู้ เช่าพืน้ที่จึงเป็นผู้ก าหนดว่าจะท าการเช่าอาคารส านกังานแห่ง
ใด นอกจากนี ้ทางกองทนุรวมได้ว่าจ้างพลสั พร็อพเพอร์ตี ้ให้บริหารทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะลงทนุครัง้
แรกผ่านโครงสร้างสญัญาที่จะสร้างแรงจงูใจให้ พลสั พร็อพเพอร์ตี ้สร้างผลก าไรให้แก่กองทนุรวมอย่าง
ต่อเนือ่ง ซึง่ช่วยลดความเส่ียงที่เกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวได้ 
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน พลัส พร็อพเพอร์ตี ้ท าหน้าที่ดูแลโครงการอาคารส านกังานหลายโครงการ แต่
เป็นเพียงการท าหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลอาคาร (Building manager) โดยมิได้มีหน้าที่ในการจดัหาผู้ เช่า 
ยกเว้นโครงการอาคารสิริภิญโญ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ซึ่ง
มีรายละเอียดตามข้อ 20 ข้อมูลผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้จัดการกองทุนสามารถเปล่ียนผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
▪ กรณีที่ผลการด าเนนิงานประจ าปีของอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมลงทนุต ่ากวา่งบประมาณที่ระบุ

ในแผนการด าเนนิงานประจ าปีที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้เสนอและได้รับอนมุตัิจากกองทุนรวม
เป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ (Fiscal Year) หรือ 
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▪ กรณีที่อัตราการปล่อยเช่าเฉล่ีย (Occupancy Rate) ณ สิน้ปี ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทนุลดลงต ่ากว่าร้อยละ 80 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกนัเกินกว่า 2 ปี  

ทัง้นี  ้เงื่อนไขดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นในกรณีที่ปีงบประมาณใดมีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ
เปล่ียนแปลงอสงัหาริมทรัพย์ครัง้ใหญ่ (Major Renovation) หรือเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย และ/หรือ 
ผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจ 

3) ความเสี่ยงจากการประกันภัย 
 การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเส่ียงด้านการด าเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่

กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรก เนื่องจากแม้ว่ากองทุนรวมจะจัดให้มีการประกันภัยในทรัพย์สินที่
กองทนุรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึง่จะเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่
เก่ียวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทุนรวมอาจไม่สามารถจดัท าประกนัภยัที่คุ้มครองความเส่ียงบางประเภทที่
อาจเกิดขึน้ได้ หรือแม้ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได้ แต่อัตราเบีย้ประกันอาจไม่คุ้มกับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทุนรวมอาจได้รับ เช่น ความสญูเสียจากสงคราม หรือการก่อการร้าย 
เป็นต้น หรือกองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภยัที่เก่ียวข้องได้
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรืออาจเกิดความล่าช้าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกนัภยั
ดงักล่าวได้โดยที่ไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม ดงันัน้ กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงจากความสูญเสีย
ทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่กองทนุรวมอาจไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ 
หรือไม่สามารถจดัให้มีการประกนัภยัประเภทดงักล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนที่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุคาดว่าจะได้รับ 

  อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะด าเนินการให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ภายใต้การประกนัภยัที่มี
อยู่เดิมของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรก เพื่อให้กองทุนรวมได้รับการประกันภยัทรัพย์สิน
ส าหรับความเส่ียงทุกประเภท (Property All Risks Insurance) การประกันภัยความ รับผิดต่อ
บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และการประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงัก  (Business 
Interruption Insurance) โดยในส่วนของการประกันภยัทรัพย์สินส าหรับความเส่ียงทุกประเภท กองทุน
รวมจะเป็นผู้ รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้ เดียว โดยจะก าหนดวงเงินเอาประกันไม่ต ่ากว่ามูลค่าต้นทุน
ทดแทน (Replacement Cost) ที่ ไม่ รวมค่ าที่ดินและฐานราก ซึ่งประเมินโดยผู้ ประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ในรอบการประเมินล่าสดุกอ่นท่ีจะมกีารตอ่อายกุรมธรรม์ ซึง่บริษัทจดัการมีความเห็นวา่
การก าหนดวงเงินประกันไม่ต ่ากว่ามลูค่าทดแทน (Replacement Cost) ที่ไม่รวมค่าที่ดินและฐานราก
ตลอดระยะเวลาการเช่าแม้ว่าอายุของสญัญาเช่าจะเหลือน้อยลง มีความสมเหตสุมผล เนื่องจากมลูค่า
ทดแทนดังกล่าวน่าจะเพียงพอส าหรับการก่อสร้างโครงการใหม่หากเกิดความเสียหายกับโครงการ
ทัง้หมด 

  ส าหรับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บุคคลที่สามที่ได้รับความเสียหายจะเป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์โดยจะก าหนดวงเงินประกนัตามที่กองทนุรวมเห็นเหมาะสม ในขณะที่การประกนัภยัธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) กองทุนรวมจะก าหนดวงเงินเอาประกันที่กองทุนรวม
เห็นเหมาะสมและเพียงพอในการชดเชยการสูญเสียรายได้ของกองทุนรวมระหว่างการซ่อมแซมหรือ
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ก่อสร้างใหม่ โดยกองทุนรวมจะเป็นผู้ รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้ เดียวภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจ
หยดุชะงกัดงักล่าว 

4)  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงนิ 
ในกรณีที่กองทุนรวมได้ด าเนินการให้มีการกู้ยืมเงินตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ กองทุนรวม
อาจมีความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้จากการกู้ยืมเงินดงักล่าวได้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ 
อตัราดอกเบีย้และความสามารถในการช าระหนีข้องคู่สัญญาที่เก่ียวข้องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม ท าให้กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความ
เส่ียงที่จะมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบี ย้ลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของกองทุนรวมในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กองทนุรวมจะใช้ความ
พยายามในการด าเนนิการใดๆ เพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว เช่น การป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวน
ของอตัราดอกเบีย้ หรือการขอขยายระยะเวลาการช าระหนี ้เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินการใดๆ 
ดงักล่าว กองทุนรวมจะค านึงถึงข้อก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นส าคญั 

(ข)  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 
 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนมีความเส่ียงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกจิ และการชะลอตวั

ของระบบเศรษฐกิจ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก  
 นอกจากนี ้ทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยมหภาคอื่นๆ เช่น 

ปัจจยัทางการเมือง การวางผงัเมือง การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร หรือการโยกย้ายของชมุชน 
อันอาจส่งผลกระทบต่อสถานะหรือนโยบายของผู้ เช่า ท าให้อัตราการเช่าพืน้ที่และอัตราค่าเช่าใน
ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรกลดลง 

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึน้ 
 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ การเพิ่มขึน้

ของจ านวนผู้ประกอบการในตลาดที่จะส่งผลให้อปุทานของตลาดเพิม่ขึน้ ท าให้มีการแข่งขนัสงูขึน้ 
3) ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที่ดิน 
 กองทนุรวมมีความเส่ียงในกรณีที่มีการเวนคืนทรัพย์สินทีก่องทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกโดยหนว่ยงาน

ของรัฐ ซึ่งท าให้กองทุนรวมไม่อาจใช้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 

 ในกรณีที่เกิดการเวนคืนดงักล่าว กองทุนรวมอาจไม่ได้รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรือได้รับค่าชดเชย
ดงักล่าวมากกว่าหรือน้อยกว่ามลูค่าที่กองทุนรวมใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
ครัง้แรก ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทนุไม่เป็นไปตามที่ประมาณ
การไว้ทัง้ในส่วนของเงินปันผลและเงินคืนทนุจากการลงทนุ  

 อย่างไรก็ดี จากการทีบ่ริษัทจดัการได้ตรวจสอบกบัหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ส านกังาน
โยธากรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย ใน
ส่วนของข้อมูลเท่าที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันที่สามารถตรวจสอบได้ ในเบือ้งต้น พบว่าที่ตัง้ของทรัพย์สินของ
กองทุนรวมที่จะเข้าลงทุนครัง้แรกดงักล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนของเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าใน
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อนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนื่องจากการ
เวนคืนท่ีดินเป็นนโยบายและความจ าเป็นในการใช้พืน้ท่ีของรัฐบาลในเวลานัน้  

4)  ความเสี่ ยงจากการที่ ผู้เช่ารายใหญ่ย้ายออกจากพืน้ที่ที่ เช่าก่อนหรือเมื่อครบก าหนดอายุ
สัญญาเช่า  

 กองทุนรวมให้เช่าพืน้ที่บางส่วนคิดเป็นพืน้ที่ประมาณ 10,434 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 56.80 
ของพืน้ที่ให้เช่าทัง้หมด ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ซึ่งปัจจบุนัผู้ เช่ารายใหญ่ของอาคารสิริ
ภิญโญสิน้สุดสญัญา เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2563)  ในทรัพย์สินดงักล่าวแก่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มี
ความเก่ียวข้อง ทัง้นี ้แสนสิริเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีฐานะการเงินที่มั่นคง ท าให้คาดได้ว่ากองทุน
รวมจะมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่แน่นอนบนพืน้ที่เช่าดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผู้ เช่ารายใหญ่
ข้างต้นยงัคงเช่าพืน้ที่ อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรก 
แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเก่ียวข้อง ไม่ได้แสดงเจตจ านงอย่างชัดเจนว่าจะเช่าพืน้ที่ดังกล่าว
ต่อไปภายหลงัสิน้สดุสญัญา ทัง้นี ้ในกรณีที่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทท่ีมีความเก่ียวข้อง ไม่ประสงค์ที่จะ
ต่อสญัญาเช่าพืน้ที่ กองทุนรวมอาจไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่เพื่อเช่าพืน้ที่ที่ว่างลง หรือการหาผู้ เช่า
รายใหม่อาจใช้ระยะเวลานาน หรืออตัราค่าเช่าและค่าบริการท่ีผู้ เชา่รายใหม่เช่าอาจต ่ากว่าอตัราค่าเช่า
ที่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเก่ียวข้อง เช่าในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรก และส่งผลต่อผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมตามล าดบั ทัง้นี ้เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าวที่อาจเกิดขึน้ แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มี
ความเก่ียวข้อง ตกลงที่จะเช่าพืน้ที่ในโครงการอาคารสิริภิญโญภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรก เป็นระยะเวลาเร่ิมต้น 3 ปี ท่ีอตัราค่าเช่าและค่าบริการรวมตารางเมตร
ละ 580 บาทต่อเดือน 600 บาทต่อเดือน และ 620 บาทต่อเดือน ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ตามล าดบั และตก
ลงให้ค ามั่นที่จะเช่าพืน้ที่ดังกล่าวต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตัง้แต่วันที่ระยะเวลาการเช่าเร่ิมต้น
สิน้สดุลง ที่อตัราค่าเชา่และค่าบริการรวมตารางเมตรละ 640 บาทต่อเดือนและ 650 บาทต่อเดือน ในปี
ที่ 1 และปีที่ 2 ตามล าดับ(รายละเอียดปรากฏในสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาก่อตัง้สิทธิและการ
กระท าการ)  

 ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ เช่ารายใหญ่ดงักล่าวย้ายออกจากพืน้ที่ที่เช่าในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้
แรกหรือไม่ต่ออายสุญัญาเช่าพืน้ที่ และกองทนุรวมมีความเห็นว่าเหตกุารณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการของกองทุนรวมอย่างมีนยัส าคญั ดังนัน้ เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กองทุนรวมได้
เตรียมการดงันี ้

• ในระหว่างช่วงระยะเวลาการต่ออายุสัญญาเช่า 2 ปีนัน้ หาก บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
และ/หรือ บริษัทที่มีความเก่ียวข้อง ไม่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า บริษัท แสนสิริ จ ากัด 
(มหาชน) และ/หรือ บริษัทที่มีความเก่ียวข้อง จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 1 ปีก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเชา่ดงักล่าว เพื่อให้กองทนุรวมมีเวลาเพยีงพอท่ีจะสามารถหา
ผู้ เช่าพืน้ที่รายใหม่มาเช่าพืน้ท่ีแทนได้อย่างต่อเนื่อง และ 

• เมื่อได้มีการแจ้งให้กองทุนรวมทราบถึงความประสงค์ทีจ่ะไม่ต่ออายสุญัญาเช่าแล้ว และกองทุน
รวมสามารถจัดหาผู้ เช่ารายใหม่ที่ประสงค์จะเช่าพืน้ที่ดังกล่าวแทนได้แล้ว  แสนสิริ และ/หรือ 
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บริษัททีม่ีความเก่ียวข้อง ยนิยอมที่จะเลิกสญัญาเชา่กอ่นครบก าหนดเพื่อให้กองทนุรวมสามารถ
ท าสญัญาเช่าฉบบัใหม่กบัผู้ เช่ารายใหม่ได้โดยตรง และ 

• หากอตัราค่าเช่าและค่าบริการของสญัญาเช่าที่กองทนุรวมท ากบัผู้ เช่ารายใหม่มีอตัราที่ต ่ากว่า
อัตราที่แสนสิริ และ/หรือ บริษัทที่มีความเก่ียวข้อง เช่าอยู่ในขณะนัน้ แสนสิริตกลงที่จะ
รับประกันส่วนต่างของอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ของสัญญาเช่าที่กองทุนรวมท ากับแสนสิริ 
และ/หรือ บริษัทที่มีความเก่ียวข้อง กับของสญัญาเช่าที่กองทุนรวมท ากับผู้ เช่ารายใหม่ จนกว่า
จะครบก าหนดระยะเวลาการต่ออายสุญัญาเช่า 2 ปีดงักล่าวนี ้

 อย่างไรก็ตาม หากกองทุนรวมไม่สามารถจัดหาผู้ เช่ารายใหม่มาเช่าพืน้ที่ที่ว่างลงได้ทัง้หมดภายหลงั
ระยะเวลาการเช่าพืน้ท่ีดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงนิปันผลของกองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาน าทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกนีอ้อกเสนอขาย (ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.1.17 เงื่อนไขพิเศษ) หากบริษัทจดัการเห็นว่า สภาพตลาดในช่วงเวลา
ดงักล่าวมีความเหมาะสม และการขายทรัพย์สินดงักล่าวจะเป็นการสร้างผลตอบแทนท่ีดีกว่าให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  

 อนึ่ง ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกเป็นกรรมสิทธ์ิในที่ดิน และอาคารส านกังานให้เช่า ซึ่ง
ตัง้อยู่ในท าเลที่มีศักยภาพ โดยตัง้อยู่ใกล้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) สถานีพญาไท และ
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ (ARL) สถานีพญาไท ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ใน
บริเวณดงักล่าวมีการปรับตวัสงูขึน้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยข้อมูลจากบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
(ประเทศไทย) จ ากัด สถิติราคาที่ดินที่ซือ้ขายจริงในย่านพญาไท-พหลโยธินระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 
2555 ปรับตัวสูงขึน้ถึงร้อยละ 260 จาก 200,000 บาทต่อตารางวา เป็น 1 ล้านบาทต่อตารางวา ซึ่ง
บริษัทจดัการคาดว่าการน าทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกออกเสนอขายจะเป็นโอกาสใน
การสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ลงทนุได้ 

 (ค) ความเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

1) ความเสี่ยงโดยทั่วไป 
 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ไป ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก ซึง่รวมถึงอตัราเงินเฟ้อ อตัรา

ดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย์ และนโยบาย
ทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการอื่น อาจมีอิทธิพล
ต่อผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงิน และการลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี ้ภาวะตกต ่าทาง
เศรษฐกิจโดยทัว่ไปตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภค อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัส าคัญต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย์ซึง่อาจมีราคาสงูหรือต ่ากว่าราคาที่ได้เสนอขาย  

 นอกจากนี ้ราคาของหน่วยลงทุนที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก
หลายประการซึ่งเป็นปัจจัยที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ความเคล่ือนไหวหรือความ
เปล่ียนแปลงของตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ อัตราดอกเบีย้ภายในประเทศและต่างประเทศ อัตรา
แลกเปล่ียนเงิน นโยบายหรือมาตรการทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมที่มีผลการต่อน าเข้าหรือส่งออก สภาวะ
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ของธุรกิจท่องเที่ยว เงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจัย
ความเส่ียงในการด าเนินงานและทางธุรกิจโดยทัว่ไป ความผันผวนของตลาดเคร่ืองอุปโภคและบริโภค 
ระเบียบข้อบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งไม่มีหลักประกันได้ว่าความ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อราคาของหน่วยลงทุน 
ผลตอบแทนจากการลงทนุ และการบริหารจดัการโครงการของกองทนุรวม 

2)  ความเสี่ยงทางการเมือง 

  ความขดัแย้งทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทย รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์
ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทัง้นี ้จึงไม่
สามารถรับรองได้ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือการ
เปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินกิจการ 
สภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ และการเติบโตของกองทนุรวม 

3)  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวนิาศกรรม 

การเกิดภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั การก่อวินาศกรรม และเหตสุดุวิสยัอื่นๆ แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ไม่บ่อยครัง้
นกั แต่หากเกิดขึน้ในบริเวณที่ตัง้ของทรัพย์สินทีก่องทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรก นอกจากจะสร้างความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของกองทนุรวมแล้ว อาจก่อให้เกิดความสญูเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและ
ผู้มาใช้บริการในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ดี กองทุน
รวมจะจดัให้มีการท าประกันภัยในลักษณะจ ากัดวงเงินที่ครอบคลมุความเสียหายที่เกิดจากอุบัติภัย 
และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ อาทิ ความเสียหายต่อเคร่ืองจักร ภัยโจรกรรม ภัยต่อเคร่ืองไฟฟ้า ไว้ส าหรับ
ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรก ทัง้นี ้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกรมธรรม์ประกันภยัซึ่ง
กองทุนรวมได้จัดให้มีตามมาตรฐานทั่วไป โดยมีการท าประกันคุ้มครองวินาศภัย และประกันภัยซึ่ง
ครอบคลุมความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมลงทุนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4)  ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเข้าลงทุน 

  ก่อนการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกบริษัทจัดการได้ท าการศึกษาข้อมูล
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์นัน้ๆ โดยท าการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง (Due Diligence) 
ประกอบกับการศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมายของทรัพย์สินโดยที่ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ทีไ่ด้จดัท าขึน้
จากการด าเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกอย่างเต็มที่ตาม
มาตรฐานวิชาชีพของที่ปรึกษานัน้ๆ อย่างไรก็ตาม การกระท าดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่า 
อสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่อง ที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้ ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ
ทรัพย์สินโดยที่ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทุน
ครัง้แรกที่บริษัทจดัการใช้เป็นพืน้ฐานในการประเมินและตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มี
ความไม่ถูกต้อง เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสงัหาริมทรัพย์อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่
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สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ หรือปัจจยัอื่นๆ ท่ีเป็นข้อจ ากดัในการตรวจสอบของทัง้ผู้ประเมินราคาและวิศวกร 

  นอกจากนัน้แล้ว ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกอาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่
เก่ียวข้อง (Due Diligence) ของบริษัทจดัการไม่สามารถครอบคลมุถึงได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าที่บริษัทจดัการได้ประมาณการไว้ก่อนการลงทุนหรือก่อให้เกิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
ตามข้อผกูพนัท่ีเก่ียวกบัการละเมิดกฎข้อบงัคบัดงักล่าวทีถ่กูก าหนดโดยหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง 

5)  การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

  ผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของ
มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็นปัจจยัที่กองทุนรวมไม่สามารถ
ควบคมุหรือคาดการณ์ได้ ส าหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัติ 
แนวนโยบาย และ/หรือ ค าสั่ง ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย ถือเป็น
เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดงันัน้ กองทุนรวมจึงไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

6)  ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

  ภายหลงัจากที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการไม่
สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะการซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์จะมีเสถียรภาพ ราคาตลาดของ
หน่วยลงทุนอาจลดลงภายหลังวนัเร่ิมต้นของการซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งราคาดังกล่าว
อาจไม่สอดคล้องกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุรวม ซึง่ราคาซือ้ขายของหน่วยลงทนุนัน้ขึน้อยู่
กับหลายปัจจัย อาทิเช่น ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ และปริมาณการซือ้ขายของหน่วยลงทุน ฯลฯ ดังนัน้ ผู้ ลงทุนอาจไม่สามารถที่จะขายหน่วย
ลงทนุได้ในราคาที่เสนอขายหน่วยลงทนุ หรือในราคาตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุรวม 

7)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับหากมี
การจ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้หมด หรือมีการเลกิกองทุนรวม 

  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ท่ีนี  ้ได้ค านวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการ
ประเมินค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นข้อมูลพืน้ฐาน ดงันัน้ ในกรณีที่กองทุนรวมต้องจ าหน่ายทรัพย์สินของ
กองทุนรวมเพื่อการปรับโครงสร้างการลงทุนหรือเพื่อการเลิกกองทุนรวมมลูค่าดังกล่าวอาจสงูหรือต ่ากว่า
มลูค่าทีแ่ท้จริงซึง่กองทนุรวมจะได้รับหากมีการจ าหนา่ยทรัพย์สินออกไปทัง้หมด หรือบางส่วน 

8)  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง 

  เนื่องจากกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สภาพคล่อง
ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ในตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ ซือ้-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความ
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ต้องการของผู้ ซือ้-ผู้ ขาย ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น 
ปริมาณความต้องการในการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมของตลาดในช่วงเวลาดงักล่าว ดงันัน้ 
จึงมีความเส่ียงทีห่น่วยลงทนุนีจ้ะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดรอง 

9)  ความเสี่ยงด้านภาษี 

  ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือการขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณีที่กองทุน
รวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซือ้หรือ
ขายหรือโอนหรือรับโอนกรรมสิทธ์ิหรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งกองทนุรวมอาจ
ต้องรับภาระทัง้หมดหรือบางส่วน โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะต้องช าระ
ดงักล่าวอาจแตกต่างจากอตัราที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั 

  นอกจากนี  ้ในอนาคตภาระภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม และ/หรือ ภาระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมของผู้ ถือหน่วยลงทุนส าหรับการซือ้ขายหน่วยลงทุนและการได้รับเงินปันผลจากกองทุน
รวมอาจเปล่ียนแปลงไปจากอตัราในปัจจบุนั  

10) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

  การท่ีกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์จะต้องลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ท าให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ใน
อสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทาง
การเงนิประเภทต่างๆ 

11) ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

  การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทนุรวม ซึง่ขึน้อยู่กบั
ปัจจยัหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ต้นทุนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ การแข่งขนั การ
เปล่ียนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัทีเ่ก่ียวข้องกบัทรัพย์สิน ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมอืง ดงันัน้ จึง
มีความเส่ียงทีน่กัลงทนุจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที่คาดการณ์ 

12) ความเสี่ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการก าหนดราคาซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ 

การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริษัทจดัการประกาศ เป็นการค านวณ
โดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ล่าสุดเป็นฐานในการ
ก าหนดม ูลค ่าอส ังหาริมท รัพย ์ ซึ ่งม ูลค ่าด ังกล ่าวอาจไม ่ใช ่ม ลูค ่าที ่จะซื อ้ขายได้จริงขอ ง
อสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว 

13)    ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอาจน าไปสู่ภาวะความผันผวน
ของตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการจัดหาประโยชน์ ฐานะ
ทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
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  การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดขึน้ในระดบัโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น การระบาดของโรคซาร์ส 
(SARS) การระบาดของไข้หวดันก (H5N1) เป็นต้น จนกระทัง่ในปัจจุบนั ท่ีมีการระบาดของเชือ้ไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19)  อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ โดยอาจจะส่งผล
กระทบในการทางลบต่อเศรษฐกิจทัว่โลก หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุน และอาจ
ส่งผลให้ตลาดทนุทัว่โลกเกิดความผนัผวนอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี ้การระบาดของโรคดงักล่าวยงัอาจ
ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการเดินทางและการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ รวมทัง้อาจท าให้ต้องมีการ
ปิดสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท างาน ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงใด ๆ ของตลาดทุนหรือเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคหรือระดบัทัว่โลกที่มีนยัส าคญัอนัเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
การระบาดของโรคติดต่อในเร่ืองดงักล่าวนี ้อาจจะส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการจดัหา
ประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทุนรวมได้ ซึ่งผลกระทบนีอ้าจส่งผลเป็นวง
กว้างไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทย เท่านัน้ ทัง้นีผ้ลกระทบดงักล่าวจะบรรเทาลงหลงัจากมีมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ป้องกนัและบรรเทาความรุนแรงของโรคระบาดในระดบัที่ประชาชนสามารถด าเนินกิจกรรมได้
ตามปกติแล้ว 

14)  ความเสี่ยงเร่ืองการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคต (กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate Investment Trust (REIT)) 

  ภายหลังปี พ.ศ. 2556 กองทุนรวมมีข้อจ ากัดในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม หากกองทุน
รวมมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเงินทุนหรือกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนในอนาคตดังกล่าว โดยกองทุนรวม
จะต้องมีการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็น REIT อนึ่ง ในการแปลงสภาพกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์เป็น REIT นัน้ กองทุนรวมจะต้องได้รับมติอนุมตัิจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อท า
การแปลงสภาพดังกล่าว โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนรวมไม่มีคดีความ ข้อพิพาทในชัน้อนุญาโตตุลาการ หรือข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่มี
นยัส าคญัและเก่ียวข้องโดยตรงกบัธุรกิจของกองทนุรวมทีบ่ริษัทจดัการเชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อธุรกจิ สถานะ
ทางการเงนิ ผลการด าเนินการ และแนวโน้มการด าเนินการในอนาคต 
 

7. ข้อมูลส าคญัอื่น 

 -ไม่มี- 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกองทุนรวม 
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8. ข้อมูลหน่วยลงทนุและผู้ ถือหน่วยลงทุน 
8.1 ข้อมูลหน่วยลงทนุและข้อมูลราคาหลกัทรัพย์ 

8.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน 
 

จ านวนเงินทนุของโครงการ 1,700,000,000 บาท 

มลูค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทนุ 10.00 บาท/หน่วย 

จ านวนหน่วยลงทนุ 170,000,000 หน่วย 

ประเภทหน่วยลงทนุ ระบชุื่อผู้ ถือ 

ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก 10.00 บาท/หน่วย 

จ านวนเงินทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 1,700,000,000 บาท 

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 1,888,939,985 บาท 

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 1,851,098,805 บาท 

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 11.1114 บาท/หน่วย 

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยลงทนุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 10.8888 บาท/หน่วย 

 

 

8.1.2 ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 
 

ราคาปิด ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2565 8.85 บาท/หน่วย 

ราคาสงูสดุ (ระหวา่งวนัท่ี 3 มกราคม – 30 ธันวาคม 2565) 11.00 บาท/หน่วย 

ราคาต ่าสดุ (ระหวา่งวนัท่ี 3 มกราคม – 30 ธันวาคม 2565) 6.00 บาท/หน่วย 

ราคาเฉล่ีย (ระหวา่งวนัท่ี 3 มกราคม – 30 ธันวาคม 2565) 8.02 บาท/หน่วย 

มลูค่าตามราคาตลาด ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2565 1,504,500,000 บาท 
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8.2 ข้อมูลผู้ถือหน่วย 

 ภาพรวมข้อมลูผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี  1 มีนาคม 2566 ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหน่วย (Record Date) 

 

 (1) กลุ่มผู้ถือหน่วยที่ถือหน่วยสูงสุด 10 รายแรก 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล จ านวนหน่วย คดิเป็น % 

1 ส านกังานประกนัสงัคม 46,820,800 27.54  
2 บริษัท บีบี แคปปิตอล 42,700,000 25.12  
3 บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 10,000,000 5.88  
4 นายประภาส ชตุมิาวรพนัธ์ 8,416,600 4.95  
5 นางสมุิตรา ชตุมิาวรพนัธ์ 8,397,600 4.94  
6 นายชนะชยั ชตุิมาวรพนัธ์ 8,203,000 4.83  
7 น.ส.เยาวลกัษณ์ ชตุมิาวรพนัธ์ 8,150,000 4.79 
7 นางเยาวนชุ เดชวิทกัษ์ 8,150,000 4.79 
8 บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 2,885,600 1.70  
9 น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์ 1,110,000 0.65  
10 น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 1,080,000 0.64  

 

หมายเหต:ุ 1.  มีผู้ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ล าดบัที่ 7 จ านวน 2 ราย ถือหน่วยลงทนุรายละ 8,150,000 หนว่ย 

 

 (2) ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ (ถอืหน่วยลงทุนตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน) 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล จ านวนหน่วย คดิเป็น % 

1 ส านกังานประกนัสงัคม 46,820,800  27.54  
2 บริษัท บีบี แคปปิตอล 42,700,000  25.12  

 
 (3) กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือ

การจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมนัียส าคญั  

 -ไม่มี- 
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8.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนรวม 

8.3.1 นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผล 
กองทนุฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ อย่างไรก็ดี บริษทัจดัการฯ อาจมีการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกนิกว่าการจา่ยเงนิปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตามที่บริษัทจดัการฯ มี
ความเห็นว่ามคีวามจ าเป็นและสมควร 
(1) ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชใีด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิทีป่รับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี ทัง้นี ้ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว หมายความวา่ 
ก าไรสทุธิที่หกัก าไรท่ียงัไม่เกดิขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินคา่หรือสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพย์และ/หรือสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้ปรับปรุงด้วยรายการอืน่ตามแนวทางทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
จากก าไรสะสมดงักล่าวด้วยก็ได้ 
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิ และ/หรือ ก าไรสะสมดงักล่าวข้างต้น จะท าได้ก็ต่อเมื่อการจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวไม่ท าให้กองทนุรวมเกิดผลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 
การจา่ยเงนิปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ภายใน 90 วนันบัแตว่นัรอบปีบญัชีหรือ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีทีม่ีการจ่ายเงินปันผลนัน้ แล้วแต่กรณี 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่มี
การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีทีม่ีเหตจุ าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
ในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้ง
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

เงื่อนไขเพิม่เติม 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทนุระหว่างปีบญัชีมีมลูค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้และให้สะสมเงินปันผลดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกับ
เงนิปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 
ส าหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง 
เพิม่เติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ 
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วและไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
เพื่อวตัถปุระสงค์ในการค านวณก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วส าหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ1ส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2566 กองทุนรวมมีนโยบายกันเงินส ารองส าหรับการซ่อมแซม การบ ารุงรักษา การปรับปรุง
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามแผนที่ก าหนดประจ าปี 2566 เพิ่มเติมจากหลกัเกณฑ์เดิม ทัง้นี ้ในปี 2566 กองทุน
รวมมีการส ารองเงินเพื่อการซ่อมแซม การบ ารุงรักษา การปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ไม่เกิน 6.76 ล้าน
บาท 

 
1 ข้อ 77 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์(ฉบบัประมวล) 
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 8.3.2 ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ 

ครัง้ที่ รอบระยะเวลาด าเนินงาน บาท/หน่วย วันที่จ่ายเงนิปันผล 

1 28 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2557 0.1500 28 ส.ค. 2557 
2 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2557 0.1500 24 พ.ย. 2557 
3 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2557 0.1500 20 ก.พ. 2558 
4 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2558 0.1500 25 พ.ค. 2558 
5 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2558 0.1636 21 ส.ค. 2558 
6 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2558 0.1500 23 ต.ค. 2558 
7 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2558 0.1450 23 ก.พ. 2559 
8 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2559 0.1450 24 พ.ค. 2559 
9 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2559 0.1450 23 ส.ค. 2559 
10 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559 0.1450 24 พ.ย. 2559 
11 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2559 0.1450 23 ก.พ. 2560 
12 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2560 0.1450 24 พ.ค. 2560 

13 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2560 0.1411 30 ส.ค. 2560 

14 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2560 0.1450 27 พ.ย. 2560 

15 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2560 0.1550 2 มี.ค. 2561 

16 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2561 0.1560 1 มิ.ย. 2561 

17 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2561 0.1520 22 ส.ค. 2561 

18 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2561 0.1470 4 ธ.ค. 2561 

19 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2561              0.1382 2 มี.ค. 2562 

20 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562 0.1452 4 มิ.ย. 2562 

21 1 เม.ย. – 31 ก.ค. 2562 0.1500 16 ส.ค. 2562 

22 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2562 0.1000 4 ธ.ค. 2562 

23 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562 0.1500 3 มี.ค. 2563 

24 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563 0.1400 1 มิ.ย. 2563 
25 1 ก.ค. – 30 ก.ย.2563 0.0700 1 ธ.ค. 2563 
26 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563 0.0800 5 มี.ค. 2564 
27 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564 0.0500 4 มิ.ย. 2564 
28 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564 0.0550 30 ก.ย. 2564 
29 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564 0.0511 3 ธ.ค. 2564 
30 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564 0.0500 4 มี.ค. 2565 
31 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565 0.0500 6 มิ.ย. 2565 
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ครัง้ที่ รอบระยะเวลาด าเนินงาน บาท/หน่วย วันที่จ่ายเงนิปันผล 

32 1 เม.ย. - 30 ม.ิย. 2565 0.0500 5 ก.ย. 2565 

33 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565 0.0500 2 ธ.ค. 2565 

34 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2565 0.0500 3 มี.ค. 2566 

รวม 4.0592  
 

 

9. โครงสร้างการจดัการ 

9.1 บริษัทจดัการ  

9.1.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ  
ชื่อ  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
ที่อยู่  ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
เลขทะเบยีนบริษัท 0105535048398 
โทรศพัท์  0-2949-1500 
โทรสาร  0-2949-1501 
เว็บไซด์ของบริษัทจดัการ http://www.scbam.com 

  

9.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดการกองทุน 

อนึ่ง โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจดัการซึ่งมีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ร้อย
ละ 99.99) ไม่ส่งผลต่ออ านาจในการควบคมุของบริษัทจดัการแต่อย่างไร เนื่องจากบริษัทจดัการมีคณะกรรมการ
บริษัทท าหน้าที่ควบคุมการบริหาร โดยมีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารงาน และไม่มีการแทรกแซงของผู้
ถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.scbam.com/
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โครงสร้างองค์กร 
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จากโครงสร้างบริหารภายในบริษัทจดัการข้างต้น การด าเนินงานของกลุ่มการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน
มีความเป็นอิสระและถูกแยกออกมาจากกลุ่มงานอื่น โดยกลุ่มการลงทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานมีขัน้ตอน และ
ระเบียบในการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน  รวมถึงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลและตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หน่วยงาน
สายก ากบักฎเกณฑ์ธุรกิจหลกัทรัพย์ ก ากบัและควบคมุ(Securities Regulation Division, Compliance Function) และหน่วยงาน
พัฒนาตรวจสอบและบริษัทในเครือ สายตรวจสอบ (Audit Development and Subsidiaries, Audit Function) ซึ่งมีความเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหารของบริษัทจดัการ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริษัทจดัการ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือความ
บกพร่องในหน้าที่ของผู้ปฏิบตัิงาน  
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

1) นางกิตติยา  โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
2) นางสาลิน ี วงัตาล กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) ดร.ยรรยง  ไทยเจริญ กรรมการ  
4) นายชลิตติ  เนื่องจ านงค ์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
5) นายณรงคศ์กัดิ ์ ปลอดมีชยั กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
6) นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

 

รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

1) นายณรงคศ์กัดิ ์ ปลอดมีชยั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2) นางป่ินสดุา  ภู่วิภาดาวรรธน์ Chief Operations Officer สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบตัิการ 
3) นางนนัท์มนสั เป่ียมทิพย์มนสั Chief Investment Officer สายการลงทนุ 
4) นายอาชวิณ อศัวโภคิน Chief Marketing Officer สายการตลาดและช่องทางการขาย 
5) นางสาวพณิแก้ว  ทรายแก้ว Executive Director กลุม่ธุรกิจลกูค้าบคุคลและสถาบนั 
6) นางทิพาพรรณ  ภทัรวิกรม Executive Director กลุม่การลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน 
7) นายยทุธพล  วิทยพาณิชกร Executive Director กลุม่จดัสรรสินทรัพย์ และกองทนุต่างประเทศ 
8) นางสาวคณุากร จิรานกุรสกลุ Executive Director กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) นางสาวนภารัตน์  กาญจนสมวงศ ์ Executive Director กลุม่ทรัพยากรบคุคล 
10) นายสมพงษ์  หิรัญขจรโรจน์ Executive Director กลุม่บญัชีและปฏิบตัิการกองทนุ 
11) ดร.พนูศกัดิ์  โล่ห์สนุทร Executive Director กลุม่จดัการลงทนุ Machine Learning  
12) นางสาวศภุรัตน์  อารีย์วงศ ์ Executive Director กลุม่กลยทุธ์การตลาดและผลิตภณัฑ์การลงทนุ 
13) นางสาวอรอมุา  ชีพเป็นสขุ Executive Director กลุม่กลยทุธ์และวางแผน  
14) นางสทุธินีย์  ลิมปพทัธ์ Executive Director กลุม่จดัการลงทนุตราสารทนุ 
15) นางสาวอรวี  อดุมพาณิชย์ Executive Director กลุม่ธุรกิจกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
16) นายวโรฤทธ์ิ  จีระชน Executive Director กลุม่วิเคราะห์การลงทนุ 
17) นายปราโมทย์ เล้าสมบรูณ์ Executive Director กลุม่บริหารความเส่ียง 
18) นางสาวมยรุา  ถิ่นธนาสาร  Executive Director กลุม่จดัการลงทนุตราสารหนี ้
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รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
1) นางทพิาพรรณ ภทัรวิกรม 
2) นายเภรี อิชยพฤกษ์ 
3) นางสาวพีรญา วรรณคีรี 
4) นายนวบลูย์  ทององอาจ 
5) นางสาวสิรยา ศรีเกษมวงศ ์
6) นายกษิดิเ์ดช ศิริวิโรจน์สกลุ 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทนุรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 

1) นางสาวมยรุา ถิ่นธนาสาร*  
2) นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชยั* 
3) นางธุวดารา  อิศรางกรู ณ อยธุยา 
4) นางสาววชัรา สถิตพรอ านวย 
5) นายเอกลกัษณ์ กระแสเศียร 
6) นางสาวทชัภรณ์ โอภาสขจรเดช* 
7) นางสาวกลัยดา ณ พทัลงุ 
8) นางสาวกมลรัตน์ ตัง้ธนะวฒัน์* 
9) นายพีรวิชญ์ ลิม้เดชาพนัธ์ 
10) นายชานน อารยสมบรูณ์ 
11) นายอดิภทัร์ กมัมารพฒัน์ 
12) นายวรุณ บญุร าลกึถนอม 

 

หมายเหต:ุ *ผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ บริหารของบริษัทจัดการและกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการได้ที่ website ของบริษัท
จดัการท่ี http://www.scbam.com 

 

9.1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน  

ในการจดัการกองทุนรวม บริษัทจดัการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการและบริหารกองทุนรวมให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้ 

1) การบริหารกองทนุรวม  

(1) จดัการกองทนุรวมให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ข้อผูกพนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนปฏิบตัิหน้าทีต่ามบทบญัญัติในมาตรา 125 และ
ข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด  

(2) จดัให้มีข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ สญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนงัสือชี ้
ชวน โดยมีสาระส าคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่างสัญญา และร่างหนังสือชีช้วน ที่ผ่านการพิจารณาจาก

http://www.scbam.com/
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ส านักงานและดูแลให้ข้อผูกพันและโครงการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว โดยในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนัน้ ให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผกูพนัและโครงการโดยไม่ชกัช้า 

 (3) จดัส่ง แจกจ่าย และจดัให้มีหนงัสือชีช้วนที่เป็นปัจจุบนัและรายละเอียดของโครงการตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการดงัต่อไปนี ้

(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือชีช้วนให้
ส านักงานไม่น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนการเร่ิมจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้วนให้แก่ประชาชนและให้จัดส่ง
เอกสารดงักล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมลูหนงัสือชีช้วนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund 
Report and Prospectus (MRAP)) ของส านักงานด้วย และหากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ให้บริษัท
ด าเนินการให้ข้อมลูที่จดัส่งนัน้มีข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัโดยไม่ชกัช้าและให้กระท าผา่นระบบงานข้างต้นด้วย 

(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีการแจกจ่ายข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ
เก่ียวกับหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอส าหรับข้อมลูที่เป็นรายละเอียดโครงการให้
บริษัทเตรียมไว้เพื่อให้ผู้ลงทนุตรวจดหูรือร้องขอได้ ทัง้นี ้ข้อมลูดงักล่าวต้องเป็นปัจจบุนั 

(ค) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิน้สุดลงแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูล
โครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจดัส าเนาให้เมื่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุร้องขอ ในกรณีที่หน่วยลงทนุของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หากมี
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบ
โดยไม่ชักช้า และไม่เกิน 10 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานให้แก้ไข
เพิม่เติมโครงการหรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิม่เติมโครงการ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้จนกว่าจะเลิกกองทนุรวม 

(4) ในกรณีที่บริษัทจดัการประสงค์จะตัง้บริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุเป็นผู้ท าหน้าที่ในการจดัจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนของกองทนุรวม บริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนดงักล่าวต้องไม่มีความสมัพนัธ์กบัเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอน
สิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีกองทนุรวมจะลงทนุในลกัษณะของการเป็นบคุคลเดียวกนั 

(5) น าเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การหาผลประโยชน์ การซือ้ เช่า 
จ าหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สัง่โอน และเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่
ลงทนุไว้ ตามนโยบาย วตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ด้วย  

(6) ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ให้เป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(7) ด าเนินการเพิ่มหรือลดจ านวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
และ/หรือ ด าเนินการตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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 (8) จัดสรรผลก าไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในโครงการ และเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(9) จดัให้มีการประเมินคา่ทรัพย์สินตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(10) จดัให้มีการประกนัภยัของกองทนุรวมตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

(11) จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ ตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12) ส่งมอบเอกสารหลกัฐานและข้อมลูต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องและจ าเป็นต้องใช้ในการประเมินค่าหรือสอบทานการ
ประเมินค่าตามที่บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอ รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้แก่บคุคลดงัต่อไปนี ้

(ก) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการ
ส ารวจอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุเพื่อการประเมินค่า 
(ข) ผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจสภาพ
อสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมได้มาจากการลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(13) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(14) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจดัการกองทนุรวม ตามข้อก าหนด เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ ที่
ระบไุว้ในโครงการ  

(15) กระท านิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจกระท าได้ภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย  

(16) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้จะต้องไม่ขดัต่อ
กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

(17) ด าเนินการเลิกกองทนุรวม ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

2) การรับและจ่ายเงินของกองทนุรวม  

จดัให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  

3) การแต่งตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อการจดัการกองทนุรวม 

  (1) จดัให้มีคณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) 

(2) แต่งตัง้บคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือ่ท าหน้าที่ดงัต่อไปนี ้

(ก) ผู้ จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่ อท าหน้าที่ตัด สินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
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(ข) ผู้ จัดการกองทุนรวมเพื่อท าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เพื่อการบริหาร
สภาพคล่องของกองทนุรวม 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะประกาศรายชื่อผู้จดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทไว้ใน
ทีเ่ปิดเผย ณ ที่ท าการของบริษัท  

(3) แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม ซึ่งมีคณุสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
คุณสมบัติผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม และแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้
ในโครงการ ทัง้นีโ้ดยได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4) แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทนุ รวมถึงการเปล่ียนตวันายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทนุรวม และแต่งตัง้
นายทะเบียนหน่วยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดแทน และแจ้งการ
แต่งตัง้ดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

(5) แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใด
ขณะหน่ึง ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรกให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(6) แต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประเมินค่าและสอบทานมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทัง้นีบ้ริษัท
ประเมินค่าทรัพย์สินดงักล่าวนัน้จะต้องอยู่ในบญัชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

(7) แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว จะต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(8) แต่งตัง้ทีป่รึกษา (ถ้ามี) ที่ท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการ และ/หรือ กองทนุรวม  

(9) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม ทัง้นีผู้้สอบบญัชีดงักล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้าม
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี รวมถึงการ
เปล่ียนตัวผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดแทน และแจ้งการแต่งตัง้ดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(10) แต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีกองทุนรวมเพื่อท าหน้าที่รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและหน้าที่
อืน่ๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ เมื่อยตุิหรือเลิกกองทนุรวม  

(11) แต่งตัง้บุคคลอืน่ใดเพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับกองทนุรวม อาทิเช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ เชี่ยวชาญ
ต่างๆ ผู้จดัท าประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแูลรักษาความสะอาดสถานท่ี ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น  

4) การด าเนินการอืน่ๆ  

(1) ยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
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(2) ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบยีนทรัพย์สินกองทนุรวม 

(3) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีที่หลกัฐานดงักล่าวสญูหาย
หรือถกูท าลาย  

(4) ด าเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการและน าทรัพย์สินของ
กองทนุรวมไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั   

(5) จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(6) จัดท าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดท ารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

(7) ค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามประกาศ
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
ส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

(8) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยการจดัส่งเอกสารหรือแจ้งผ่านระบบข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีที่
มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึน้ภายหลังจากวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 
และมลูค่าหน่วยลงทนุตามข้อ 29.3 อนัมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทนุรวมอย่างมีนยัส าคญั  

(9) จดัท างบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีส าหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการ
ลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี รวมทัง้จดัท ารายงานของกองทุนรวมทุกสิน้
ปีการเงิน และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี 

 (10) จดัส่งส าเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วยส าเนาเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวข้องให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้ส านักงานภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รับรายงาน
ดงักล่าว 

(11) จดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลนัเมื่อมีการลงทุนหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่า 

(ก) เอกสารท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์  และสญัญาซือ้ เช่า รับโอนสิทธิ
การเช่า  หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 

(ข) สญัญาเป็นหนงัสือทีแ่สดงการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวด้วย 
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(12) จดัส่งส าเนาสญัญาดงัต่อไปนีใ้ห้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ก) สัญญาแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าสัญญาหรือนับแต่วัน
แต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี 

(ข) สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาแต่งตัง้ที่ปรึกษา (ถ้ามี) ภายใน 5 วนัท าการ
นบัแต่วนัท าสญัญาดงักล่าว 

(13) รวบรวม ติดตาม ด าเนินการ สัง่ให้ผู้มีหน้าที่ต่างๆ ตามสญัญาแต่งตัง้ อาทิเช่น ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ที่
ปรึกษา ผู้คมุงานก่อสร้าง เป็นต้น จดัเตรียม จดัส่ง จดัท ารายงานต่างๆ และ/หรือ ด าเนินการต่างๆ ตามที่ระบไุว้
ในสญัญาแต่งตัง้ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือ ผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมายร้องขอ  

(14) จดัส่งหนงัสือสรุปข้อมลูทีเ่ป็นสาระส าคญัเก่ียวกับการลงทุนหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ลงทุนหรือ
จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นัน้ รวมทัง้จัดให้มีข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ
ดงักล่าวไว้ในทีเ่ปิดเผย ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทและส านกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 วนั
นับแต่วันที่ลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นัน้ เพื่อให้ผู้ ลงทุน
สามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลจะมีสาระส าคัญตามที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญตามวรรคหนึ่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แทน
การจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี  ้ภายในวันท าการถัดจากวันซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

 (15) ด าเนินการขาย จ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทัง้หมดของกองทนุรวม ตามที่เห็นสมควร  

(16) ปฏิบตัิหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ  

กองทนุรวมอาจเปล่ียนบริษัทจดัการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัต่อไปนี ้ 

1) เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ให้เปล่ียนบริษัทจดัการ และมีการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ขึน้
ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวม โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกัษรให้บริษัทจัดการ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั   

2) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการตามที่ก าหนดไว้ในโครงการตามมติทีป่ระชมุผู้ ถือ
หน่วยลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อนัจะมีผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทัง้นี ้
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เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการไม่
ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจดัการกองทุนรวมต่อไป 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับ
หน้าที่ต่อไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนัก่อนวนัที่ให้มีผลเป็นการสิน้สดุการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท
จดัการ โดยที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องด าเนินการจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่
จดัการกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายใน 180 วันนบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจาก
บริษัทจดัการ   

3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ การด าเนินการ การบริหารจัดการกองทุนรวม 
หรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหน่วย หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจดัการไม่ประสงค์ที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมต่อไป ทัง้นี ้
บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์จะรับหน้าที่
ต่อไป (ลาออก) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันที่ให้มีผลเป็นการสิน้สุดการปฏิบัติหน้าที่ของ
บริษัทจัดการ โดยที่ประชุมผู้ ถือหน่วยจะต้องด าเนินการจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่ที่มี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เพื่อท าหน้าที่จดัการกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการแทนบริษัทจดัการ 

4) ในกรณีที่บริษัทจดัการถกูเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจดัการกองทนุรวม ซึ่ง
มีผลให้ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่บริษัทจดัการได้ต่อไป 

 ในการเปล่ียนตวับริษัทจดัการหากเป็นกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะด าเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยหากเป็น
กรณีการเปล่ียนตวับริษัทจดัการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (1) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี การปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวจะไม่เกนิกว่า 180 วนันบัจากวนัท่ีผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เปล่ียนบริษัทจัดการ  หรือหากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการได้ท าการบอกกล่าวการ
ลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการตามข้อ (2) หรือ ข้อ (3) ข้างต้นนี ้บริษัทจดัการจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่แต่ไม่เกิน 180 วนันบัจากวนัท่ีบอกกล่าวการลาออกจากการ
เป็นบริษัทจัดการ และมีหน้าที่ต้องจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยา่งน้อย 1 ราย 

 ทัง้นี ้ในการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทจดัการไม่ว่าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลงัจากที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติ
ให้เปล่ียนบริษัทจัดการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (1) หรือภายหลังจากวันที่มีผลเป็นการสิน้สุดการปฏิบัติ
หน้าที่ของบริษัทจัดการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (2) และข้อ (3) บริษัทจดัการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใน
อัตราที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยจะค านวณค่าตอบแทนเป็นอัตราส่วนของระยะเวลาตามที่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่จริง และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึน้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของ
บริษัทจดัการ 
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9.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

9.2.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เว็บไซด์ของผู้บริหารทรัพย์สิน 
 ชื่อ                     :  บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
   ทีอ่ยู่  : เลขที ่59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 
       กรุงเทพมหานคร 10110 
              โทรศพัท์               : 0-2688-7555 
             โทรสาร                : 0-2109-5479 
 

9.2.2 รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2565) 

รายชื่อกรรมการ 
1. นายอภิชาต จตูระกลู  ประธานท่ีปรึกษาผู้บริหารระดบัสงู 
2. นายเศรษฐา ทวีสิน  ประธานอ านวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
3. นายวนัจกัร บรุณศิริ  กรรมการผู้จดัการ 
4. นายอนกุลู รัฐพิทกัษ์สนัติ  กรรมการผู้จดัการ 
5. นายอทุยั อทุยัแสงสขุ  ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบตัิการ 
6. นายภมูิภกัดิ์ จลุมณีโชติ      กรรมการผู้จดัการ 

 

รายชื่อผู้บริหาร 
1. นายอภิชาต จตูระกลู  ประธานที่ปรึกษาระดบัสงู 
2. นายอนกุลู รัฐพิทกัษ์สนัติ  กรรมการผู้จดัการ 
3. นายชาญ ศิริรัตน์  รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม  
    

 9.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ ของบริษัทจัดการและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

(1) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

(1.1) สิทธิของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
จากกองทนุรวม ตามสญัญาการจ้างที่ท าขึน้ระหว่างกองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(1.2) หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีสิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบในโครงการ ดงัต่อไปนี ้

(ก) ได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมตามสัญญาการ
จ้างทีท่ าขึน้ระหว่างกองทนุรวมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(ข) ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมในแต่ละวันให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
พร้อมที่จะหาผลประโยชน์ตลอดเวลา 
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(ค) จดัเก็บรายรับและจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นทีเ่ก่ียวข้อง 

(ง) ปฏิบตัิตามสญัญาหรือหน้าทีอ่ืน่ท่ีระบตุามสญัญาว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

(จ) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือปฏิบตัิ
หน้าที่อื่นใดตามที่บริษัทจดัการมอบหมาย 

 

9.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

9.3.1    ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ของผู้ดแูลผลประโยชน์สถานที่จัดเก็บรักษาทรัพย์สิน 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื่อ  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู่    ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19  

1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ 
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท์   0-2470-3201 
โทรสาร   0-2470-1996-7 

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม    

ชื่อ  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ที่อยู่  ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19  
1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ 
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท์   0-2470-3201 
โทรสาร   0-2470-1996-7 

และ/หรือ สถานที่อื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารส าคญัของกองทุนรวมไว้ที่ส านักงานของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายใหม่อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะท า
การเก็บรักษาเอกสารสิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ ได้แก่ โฉนดที่ดิน หรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ 
และสัญญาซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่า หรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หนังสือกรมธรรม์
ประกันภัยไว้ที่ส านักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่สามารถ
เก็บรักษาไว้ที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

 

   9.3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงสถานที่จัดเก็บรักษาทรัพย์สิน 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้
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ก)  ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ทีท่ าขึน้กบับริษัทจดัการ 

ข)  ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้อก าหนดอื่นๆ ที่ เก่ียวข้องแห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อก าหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่
ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัท่ีท าไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเคร่งครัด หากบริษทัจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้ง
บริษัทจดัการโดยทนัที 

 ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม หรือไม่ปฏิบตัิ
ตามหน้าที่ตามมาตรา 125 และข้อก าหนดอื่นๆ ที่ เก่ียวข้อง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียดและส่งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตัง้แต่วันที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์รู้หรือมีเหตุอันควรที่จะรู้ถึงเหตุการณ์
ดงักล่าว 

ค)  ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าทีข่องตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสั่งจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต 

ง)  ด าเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาดงัต่อไปนี ้

(1) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 

(2) ทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครัง้ก่อนแล้วเสร็จ ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม 

จ) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

ฉ)  แจ้งให้บริษัทจดัการทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวมช ารุดบกพร่องอย่างเป็นนยัส าคญั 

ช) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการ
เปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึน้ อนัมีผลกระทบต่อมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือมลูค่าสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวมอย่างมีนยัส าคญั 

ซ) ตรวจสอบการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้
เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ฌ) จดัท าบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมที่รับฝากไว้รวมทัง้จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่าย
ทรัพย์สินของกองทนุรวม 

ญ) รับรองว่าการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถูกต้องและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถใช้
ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลจากรายงานที่บริษัทจัดการจัดท าและได้รับรองรายงาน
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ดงักล่าวเอง หรือที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมอื่นทีบ่ริษัท
จัดการว่าจ้างและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่นนัน้ได้ลงนามรับรองความ
ถกูต้องของรายงานดงักล่าว มาใช้ประกอบการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิได้ 

ฎ) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

ฏ) มีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ฐ) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 

9.3.3 เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ก) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ให้คู่สญัญาฝ่ายที่จะเลิกสญัญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่น้อยกว่า 30 วนั 

(ข) ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามที่
ตกลงไว้ ผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

(ค) ในกรณีทีม่ีการเปล่ียนแปลงเงือ่นไขในโครงการจดัการกองทนุรวม หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมาย หรือ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด อนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับประกาศค าสั่ง 
ระเบียบและข้อบังคบัดังกล่าว ทัง้นี ้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงักล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ
บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(ง) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั 

(จ) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง 
คุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากวันที่บริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือ
ปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่แก้ไขเสร็จสิน้  
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ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
นบัตัง้แต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทัง้นี ้เว้นแต่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอย่างอืน่  

(ฉ) หากผู้ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการ
จดัการกองทนุรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์นีไ้ด้ 
โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจดัการ และ/หรือ กองทนุรวม รวมถงึค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท่ีบริษัท
จดัการต้องติดต่อกบับคุคลอืน่ท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย   

(ช) เมื่อมีผู้ ใดเสนอหรือยื่นค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในส่วนที่เก่ียวกับผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพือ่การอื่นใดที่คล้ายคลงึกนั หรือ (ข) เพื่อฟืน้ฟูกิจการ ประนอมหนี ้
หรือผ่อนผันการช าระหนี ้จดัการทรัพย์สิน ช าระบัญชีเลิกกิจการ หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้
กฎหมายปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัต่างๆ บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์นีไ้ด้ทนัที 

(ซ) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ว่ามีความผิดหรื
อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป็นการทั่วไป บริษัทจัดการ
สามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์นีไ้ด้ทนัที 

ในทุกกรณีการเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนเนื่องจาก
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้กองทนุรวมต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดงันัน้ใน
กรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 12.2 “เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์” ผู้ดูแลผลประโยชน์นัน้
ต้องท าหน้าที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทัง้หมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือตามค าสั่งของบริษัทจัดการ หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น เพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดย
เรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จสิน้ และภายในเวลาอนัสมควรท่ีสามารถท างานได้ต่อเนื่อง 

ในกรณีที่สญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สดุลงเนื่องจากผู้ดแูลผลประโยชน์บอกเลิกสญัญา หากบริษัทจดัการยงั
ไม่สามารถหาผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวนัสิน้สดุสญัญาดงักล่าว ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัต้อง
ปฏิบตัิหน้าทีต่ามสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จากกองทุนรวมตามสดัส่วนของระยะเวลาที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์นัน้ได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้สิน้สุดการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทัง้
ค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึน้จริงเนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์นบัตัง้แต่วนัสิน้สดุสญัญา
เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วได้ 
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ในกรณีการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สดุลงผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทัง้หมดและเอกสาร
หลักฐานของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มาแทนหรือด าเนินการอย่างอื่นตามค าสัง่ของบริษัทจัดการหรือ
ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงการด าเนินการใดๆที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไป
โดยเรียบร้อยภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง 

9.4 ชี่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของบคุคลที่เกี่ยวข้องกบักองทนุรวม 

1) ผู้สอบบัญชี 
ชื่อ  บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ที่อยู่  ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย         เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ 0-2264-9090 
โทรสาร 0-2264-0789-90 

2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู่ ธนาคารไทยพาณิชย์  
  ทีมบริการทะเบียนหลกัทรัพย์ 1 ปฏิบตัิการธุรกิจบริการหลกัทรัพย์ อาคาร จี ทาวเวอร์  
  แกรนด์ พระราม 9 ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนือ (North Wing) เลขที่ 9 ถนนพระราม 9  
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์ 0-2128-2324-9 
โทรสาร 0-2128-4625 

3) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 
ชื่อ บริษัท เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่อยู่ ชัน้ 8 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต 

แขวงลมุพิน ีเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์           0-2257-0499 
โทรสาร 0-2257-0501 

 

9.5 ประวัตกิารถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริไพร์ม ออฟฟิศ ตัง้แต่มีการจัดตัง้กองทุนรวมฯ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2557  
บริษัทจดัการ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้จดัการกองทุนไม่ถูกลงโทษและการ
เปรียบเทียบปรับใด ๆ อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ดงันี ้

 https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce/Recent 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce/Recent
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10. การก ากับดแูลกองทุนรวม 

10.1  นโยบายการก ากับดูแลกองทนุรวม 

บริษัทจดัการ ปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ ค าสัง่ หรือหนงัสือเวียนตามที่ได้แก้ไขหรือออกโดย 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ อย่างเคร่งครัด และมีการจดัตัง้คณะ 
กรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ และคณะกรรมการลงทนุ เพื่อพิจารณาในรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ และมีผู้ดแูล
ผลประโยชน์คอยสอบทานการท างานของบริษัทจดัการอีกด้วย 

โดยทางบริษัทจดัการ ได้ก าหนดให้มีนโยบายการก ากบัดแูลทางด้านต่างๆ เช่น การจดัท ารายงานความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบตัิงานด้านธุรกจิจดัการลงทนุ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิจดัการลงทนุ เป็นต้น 

10.2  คณะกรรมการลงทนุของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (“คณะกรรมการ

ลงทนุ”) 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
1) นายณรงศกัดิ ์ ปลอดมีชยั ประธานกรรมการ 
2) นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม กรรมการ 
3) นายเภรี  อิชยพฤกษ์ กรรมการ 
4) นางสาวพีรญา  วรรณคีรี  กรรมการ 
5) นายนวบลูย์ ทององอาจ กรรมการ 

 

คณะกรรมการลงทนุมีหน้าที่ในการตดัสิน พิจารณา และ/หรือวินิจฉยัเร่ืองตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการบริหารกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ด้วยความโปร่งใส สจุริต และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบตัติาม
กฎหมายต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 
ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการลงทุนนี ้ใช้บังคับกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
(“กองทนุรวม”) ทกุกอง เว้นแต่กรณีที่กองทนุรวมใดก าหนดให้มีคณะกรรมการลงทนุเพื่อพิจารณาในเร่ืองที่ก าหนดไว้เป็น
การเฉพาะ ให้น าขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน ไปใช้กับกองทุนรวมดังกล่าวเท่าที่ไม่ขดัต่ออ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมนัน้ๆ 
 
สิทธ ิหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุรวมรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน 
 

1. พิจารณา ตดัสินใจ ลงทนุ ซือ้ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า จ าหน่าย โอน หรือรับโอนซึง่อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ 
โครงการโครงสร้างพืน้ฐาน ตามที่ผู้ จัดการกองทุนรวม ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน ทัง้นี ้การ
ลงทนุดงักล่าว ต้องไม่ขดัแย้งกบักฎหมายที่เก่ียวข้อง และข้อก าหนดของกองทนุรวม 

 



กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ 

48 
 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน และ/หรือ การลดทุนของแต่ละ
กองทนุ ตามกรอบท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

 
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองงบประมาณที่เก่ียวเนื่องกบัการจดัการทรัพย์สินที่กองทุนรวม ตามที่

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์น าเสนอแก่กองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทุน
รวม 

 
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนมุตัิกลยทุธ์การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ โครงการโครงสร้าง

พืน้ฐาน กลยทุธ์การบริหารความเส่ียงในการลงทนุ แผนการบริหารสภาพคล่อง และอื่นๆ ตามที่ผู้จดัการ
กองทุนรวมน าเสนอ รวมทัง้พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและข้อจ ากัดในการลงทุนให้ผู้จดัการกองทุนรวม
น าไปปฏิบัติ ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติ และไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

 
5. ก ากับดูแลให้กลยทุธ์การลงทุนตอบสนองต่อวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทนุของแต่ละกองทุนตาม

กรอบที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนหรือสญัญาการบริหารจดัการกองทุน รวมทัง้ก ากับดูแลให้การ
ลงทุนเป็นไปตามกรอบที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมทัง้ก ากับดูแลให้การลงทุน ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด 

 
6.  ก ากับดูแลและพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และการท าหน้าที่ของผู้ดูแล

ผลประโยชน์ และบคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้องทีม่ีหน้าที่ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม 
 
7. พิจารณาอนมุตัิการเข้าท าสญัญาที่เก่ียวข้องกับการจดัการกองทุนรวม ที่มีมลูค่ารวมของสญัญาไม่ต ่า

กว่า 10 ล้านบาท ทัง้นี ้สญัญาที่จะให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้ เชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือหน่วยงานก ากบัแล้ว 

 
8. ก ากับดูแลให้การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทุนรวมที่ได้รับ

อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทโดยเคร่งครัด 
 
9. ด าเนินการเร่ืองอื่นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ

ข้อก าหนดของกองทนุรวม 
 
10. พิจารณาเร่ืองอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในนโยบายและหลัก

ปฏิบตัิในการบริหารจดัการกองทนุ และอนมุตัิสัง่การตามที่จ าเป็นและเห็นสมควร และไม่ขดัหรือแย้งกับ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

11. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีเป็นผู้แทนกลุ่มงาน ทดแทนกรรมการท่านเดิมในกรณีที่กรรมการท่านเดิม
มิได้ปฏิบตัิงานในกลุ่มงานนัน้ๆ แล้ว 
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10.3  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทจัดการได้ออกข้อปฏิบัติเร่ืองการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงาน (Staff Dealing Policy) และมีการก าชับให้
พนกังานทุกคนในองค์กร รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และผู้จดัการกองทนุ รวมถึงผู้ เก่ียวข้องอื่นที่มีโอกาสใช้ข้อมลูภายใน 
ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด และมีการก าหนดบทลงโทษอย่างรุนแรง และเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากมีการละเมิดข้อปฏิบตัิ
นี ้
พนักงานจะต้องดูแลไม่ให้การลงทุนของบริษัทจัดการพนักงาน และกองทุนรวมประเภทต่างๆ ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการมี ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกัน และ
จะต้องด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สจุริตและยุติธรรม เพื่อให้การจัดการกองทุนรวมภายใต้การบริหาร เป็นไปตาม 
วตัถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของลกูค้า โดยผลประโยชน์ของลกูค้าต้องมาก่อนผลประโยชน์ 
ของบริษัทจดัการหรือผลประโยชน์ส่วนตวักรรมการ หรือพนกังานของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง 
ๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด รวมทัง้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
จดัการ และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะสามารถก ากบัดแูลการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

10.4  การพิจารณาตดัสินใจลงทนุ และการบริหารจัดการกองทุนฯ  

กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน จะเข้าท าการตรวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) 
วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซือ้ทรัพย์สินเข้ากองทุนฯ ตลอดจนตัดสินใจลงทุนหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนฯ โดยมีขัน้ตอนตามขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นกระบวนการ  ทัง้ยังมี
คณะกรรมการการลงทุนช่วยกลัน่กรองการพิจารณาเพื่อหลีกเล่ียงการขดัแข้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ โดยมีเกณฑ์
ในการพิจารณาดงัต่อไปนี ้  

เกณฑ์ในการพิจารณา  

1) ประสบการณ์ สถานะการเงิน ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ผ่านมาของเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ เพือ่พิจาณาถึง
ความสามารถปฏิบตัิหน้าทีเ่มื่อเป็นคู่สญัญาในการเข้าธุรกรรมการลงทนุและการบริหารงานของกองทนุฯ  

2) ท าเลและศกัยภาพของอสงัหาริมทรัพย์ สภาพท่ีตัง้ ทางเข้าออก  

3) โอกาสในการจดัหารายได้ 

4) ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของอสงัหาริมทรัพย์ที่จะเข้าลงทนุ 

5) ความเป็นไปได้ทางการตลาด  และสภาวะการแข่งขนัของอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุฯ จะเข้าลงทนุ 

10.5  การคัดเลอืกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

ผู้จัดการกองทุนคัดเลือกบุคลากรอื่นในการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทุนฯ บริษัทจดัการให้ความส าคัญกับการ
คัดเลือกบุคลากรผู้มารับหน้าที่ผู้ บริหารทรัพย์สิน โดยจะจัดให้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม ความพร้อมในการ
ด าเนินงานของผู้บริหารสินทรัพย์ บริษัทจดัการจะพิจารณาคุณสมบตัิของผู้บริหารสินทรัพย์ และเสนอต่อคณะกรรมการ
การลงทนุเพื่อพิจารณารายที่เหมาะสมก่อนด าเนินการแต่งตัง้ 
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เกณฑ์ในการพิจาณาผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีดงัต่อไปนี ้

1) ประสบการณ์  ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือในการปฏิบตัิงาน 

2) ความคุ้นเคยกบัทรัพย์สิน หรือทีต่ัง้ของทรัพย์สิน 

3) ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ เช่าและผู้ใช้บริการทรัพย์สิน 

4) ความสมัพนัธ์อนัดีกบัเจ้าของที่ดิน 

5) ความสมัพนัธ์อนัดีต่อหน่วยงานภาครัฐ 

6) ระบบการปฏิบตัิงาน และการควบคมุภายใน 

7) อตัราค่าตอบแทน 

8) เกณฑ์อืน่ๆ ทีก่รรมการการลงทนุและหรือผู้ เชี่ยวชาญอาจเสนอเพิม่เติม 

10.6  การติดตามดูแลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

การให้บริการของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะมีการประเมินผลโดยการใช้ดชันีประเมินผลงาน ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
บริการหลกั ดชันวีดัผลประกอบด้วยดชันีตา่ง ๆ รวมถึงการควบคมุการใช้จา่ยและรายได้ตามงบประมาณทีค่าดการณ์ 
และการต่ออายสุญัญาเช่าสถานทีต่ัง้ทรัพย์สิน หากการให้บริการไม่เป็นไปตามดชันวีดัผลทีก่ าหนดไว้จะมีการลด
ค่าบริการ โดยจะพจิารณาและปรับปรุงดชันีวดัผลเป็นรายปีโดยตกลงร่วมกนัตามข้อก าหนดและเงือ่นไขของสญัญา
บริการหลกั 
ผู้จดัการกองทนุอาจจะมอบอ านาจในการบริหารจดัการให้แก่ผู้บริหารทรัพย์สิน โดยจะก ากบัดแูลการบริหารของผู้บริหาร
ทรัพย์สินตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในท่ีเป็นท่ียอมรับ พร้อมทัง้ติดตาม ควบคมุผลประกอบการเป็นไปตาม
งบประมาณประจ าปีของสินทรัพย์ที่จดัท าร่วมกนัทกุปี เพื่อด ารงซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั  นอกจาก
ผลประกอบการของทรัพย์สินท่ีผู้จดัการกองทนุพึงดแูลแล้ว ผู้บริหารสินทรัพย์จะต้องดแูลให้ทรัพย์สินของกองทนุรวม ให้
อยู่ในสภาพดี พร้อมจดัหาผลประโยชน์  และด าเนินการให้มีการจดัท าประกนัภยัที่พอเพยีงและเป็นไปตามที่เปิดเผยใน
โครงการจดัการกองทนุรวม 

10.7  การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  

ในการจดัการกองทุนรวม รวมถึงติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจดัการมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การด าเนินการและบริหารกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เก่ียวข้อง 
เช่นจัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อ
ผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที่ตามบทบญัญัติในมาตรา 125 และข้อก าหนด
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติการอื่นๆ 
เพื่อให้บรรลุซึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ขอบเขต 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้จะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่น
ใดที่เก่ียวข้องนอกจากนี ้ยังจัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ ตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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10.8  ค่าตอบแทนของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทีป่รับปรุงแล้ว ค านวณโดยบริษัทจัดการและรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยในรอบปีบญัชีที่ผ่าน
มาได้เรียกเก็บจริงเป็นจ านวน 3.38 ล้านบาท  

10.9  การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย 

บริษัทจดัการ ปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎเกณฑ์ กฎ ค าสัง่ หรือหนงัสือเวียนตามที่ได้แก้ไขหรือออกโดย 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง
การการเปิดเผยข้อมลูและหรือสารสนเทศต่อผู้ ถือหน่วยไว้อย่างเคร่งครัด  อาทิเช่น 

1) บริษัทจัดการจะค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ของวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัสตี แล้วแต่กรณี  ทัง้นี ้
ภายใน 45 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของแต่ละไตรมาสณ วนัสดุท้ายของเดือนมิถนุายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 
45 วนันบัแต่วนัสดุท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี  และบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับ
การประเมินค่าทรัพย์สินไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลข้างต้นทัง้นี ้ โดยมีรายละเอียดตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดมลูค่าที่ค านวณได้ดงักล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการค านวณมลูค่าดงักล่าวเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

บริษัทจดัการจะเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ และจะเปิดเผยข้อมลูด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน
ทราบข้อมลูดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นจะ
เปิดเผยในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัและปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และ
ส านักงานใหญ่ของผู้ ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้เปิดเผยชื่อ ประเภทและที่ตัง้อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจาก
ลงทนุด้วย 

2) บริษัทจัดการจะต้องจัดเตรียมและเปิดเผยงบการเงิน (ทัง้รายไตรมาสและรายปี) รายงานประจ าปี 
รายงานเหตุการณ์ส าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน หรือผลประกอบการของกองทุนรวม 
และเหตกุารณ์อื่นใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) ก าหนด 

10.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่วย 

 บริษัทจดัการกองทุนรวมจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือ
หน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ   

 นอกจากนี ้บริษัทจดัการจะต้องด าเนินการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อขอ
 มติในการด าเนินการต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

 1. การแต่งตัง้หรือถอดถอนบริษัทจดัการ ต้องจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อขอมติหรือมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วย
 ลงทนุเพื่อขอมติ ซึง่ต้องได้รับมติเกินกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม  
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 2. เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 34.1 หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.บริษัทจดัการ
 จะด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตาม
 จ านวนหนว่ยลงทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยการประชุมที่มีการเรียกประชุม
 โดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ท าขึน้เป็นลายลักษณ์อกัษร หรือโดยความเห็นชอบของส านักงาน
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ทัง้นี ้กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคแรก บริษัทจดัการ
 จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ได้มีมติให้แก้ไขหรือภายใน 15 วนันบัจากวนัที่
 ทราบผลการลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 3. บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการดงักล่าวไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกคนเป็น
 ลายลกัษณ์อกัษรและผ่านระบบข้อมลูตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 
 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยผู้ ถือหน่วย
 ลงทนุ แล้วแต่กรณี 

 ในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มาประชมุจะต้องมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึง่
 หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและมีสิทธิออกเสียงของกองทนุรวมจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

  อย่างไรก็ดี ในกรณีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทุนมา
 ประชมุไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมา
 ประชมุดงักล่าวต้องถือหน่วยลงทนุนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
 ของกองทุนรวมดังกล่าว จึงจะเป็นองค์ประชุมและต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุน
 ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุเพือ่ขอมติการเพิ่ม
 ทนุดงักล่าว ต้องมีวตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี ้

 ก. เพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม และ/หรือ  

 ข. เพือ่ด าเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุให้อยู่ในสภาพท่ีดี และมีความ 
 พร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 

10.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ทางกองทุนฯ ได้ช าระค่าธรรมเนียมสอบบญัชี ให้กับ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 จนถึง 
วนัที ่31 ธันวาคม 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 0.65 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่) 

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 กองทุนรวมฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม โดยในรอบปีบญัชี 2564 กองทุนรวมฯ ได้มี
 การด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น 

1. การด าเนนิการให้มกีารปรับปรุงคณุภาพน า้เสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ระบบระบายน า้สาธารณะ 
2. รณรงค์ให้มีการติดตัง้อปุกรณ์และเคร่ืองใช้ในการประหยดัพลงังานและรักษาส่ิงแวดล้อม 
3. กองทนุได้จดัท ารายงานการจดัการพลงังานตามข้อก าหนดของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  
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4. เข้าร่วมกลุ่มเครือข่าย Si Ayuthaya Rd. Green โดยมีการจัดกิจกรรมการท าความสะอาด คัดแยกขยะ และ
ประหยดัพลงังานบนถนนศรีอยธุยา โดยมีจดุมุ่งหมายที่จะช่วยพฒันาและส่งเสริมการจดัการเร่ืองสิ่งแวดล้อม   

 

12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ในการให้บริการเป็นผู้จดัการกองทนุ ทางบริษัทจะบริหารจดัการ ตลอดจนควบคมุและติดตามความเส่ียงที่ส าคญั โดยมี
วตัถปุระสงค์ดงันี ้
1. เพื่อให้มกีารระบ ุประเมิน ควบคมุ ติดตาม และรายงานความเส่ียงที่ส าคญัในการท าหน้าทีผู่้จดัการกองทนุได้อยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
2. เพือ่ให้ผู้ปฏิบตัิงานเข้าใจถึงความเส่ียง การป้องกนัความเส่ียง รวมทัง้ตระหนกัในหน้าทีค่วามรับผิดชอบในการ

บริหารความเส่ียงในการด าเนนิงานในทกุกิจกรรม 
 

บริษัทใช้กรอบการก ากบัดแูลแบบ "แนวป้องกนั 3 ชัน้" ในการบริหารความเส่ียง 
1. แนวป้องกนัชัน้ท่ี 1 ได้แก่ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนนุท่ีเก่ียวข้อง จะรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง

ทีเ่กิดขึน้ในการให้บริการเป็นผู้จดัการกองทนุ 
2. แนวป้องกนัชัน้ท่ี 2 ได้แก่ หน่วยงานกลาง เช่น หน่วยงานบริหารความเส่ียง  หน่วยงานก ากบัและควบคมุ จะดแูล

และควบคมุความเส่ียง ซึง่จะเป็นผู้ให้ค าแนะน า สนบัสนนุ และทดสอบวิธีการทีห่น่วยงานธุรกจิและหน่วยงาน
สนบัสนนุต่าง ๆ บริหารความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 

3. แนวป้องกนัชัน้ท่ี 3 ได้แก่ หน่วยงานบริหารงานตรวจสอบ จะท าการทดสอบกระบวนการและขัน้ตอนทางธุรกจิ 
(รวมถึงกระบวนการบริหารความเส่ียง) เพื่อให้ความมัน่ใจแก่คณะกรรมการบริษัท ว่าบริษัทมีสภาพแวดล้อมในการ
ควบคมุที่มีประสิทธิภาพเพยีงพอ 

13. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

13.1 รายการระหว่างกองทนุรวม กับบริษทัจดัการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยงโยงกนักับบริษัทจัดการส าหรับ
รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

ชื่อกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ รายละเอียดการท าธุรกรรม 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

- นายทะเบยีน 

- ได้ท าสญัญาเช่าพืน้ที่บางส่วนใน
อาคารสิริภิญโญ 

- รับค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนจาก
กองทนุรวมฯ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

- บริษัทจดัการกองทนุรวมฯ - รับค่าธรรมเนยีมการจดัการจาก
กองทนุรวมฯ 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจดัการโดยตรง โดยกองทุนรวมได้
เปิดเผยข้อมลูบางส่วนในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีแนบมา  
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13.2 รายการระหว่างกองทนุรวม กับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวโยงกนักับผู้ดูแล
ผลประโยชน์ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 

 

ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพนัธ์ รายละเอียดการท าธุรกรรม 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) - ผู้ดแูลผลประโยชน์ - ได้ท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีบางส่วนในอาคารสิริภิญโญ 

- รับค่าธรรมเนยีมการดแูลผลประโยชน์จากกองทนุรวมฯ 

13.3 รายการระหว่างกองทนุรวม กับบคุคลที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวโยงกันกับกองทุนส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 

มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 

ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพนัธ์ รายละเอียดการท าธุรกรรม 

บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั - ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ - บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กองทนุฯ 
- บริการงานการตลาดอาคารส านกังาน 

บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) - บริษัทใหญ่ของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ 

- ผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 

13.4 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนฯ ใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)  

-ไม่มี-      
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ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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14. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

 สรุปมูลค่าทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน 

 ณ 31 ธนัวาคม 2565 

  มลูค่าทรัพย์สิน  1,921,014,497 บาท 
  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  1,888,939,985 บาท 
  จ านวนหน่วย     170,000,000 หน่วย 
  มลูค่าต่อหนว่ยลงทนุ                     11.1114    บาทต่อหน่วย 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟศิ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 
   (ราคาทุน: 1,699,496,797 บาท) 7 1,843,000,000     1,806,000,000     
เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน
   (ราคาทุน 2565: 43,254,451บาท, 2564: 15,241,155 บาท) 8 43,253,811          15,235,685          
เงินฝากธนาคาร 9, 14 33,192,182          59,483,721          
ลูกหน้ี
   จากการให้เช่าและบริการ 10, 14 594,225               757,102               
   จากดอกเบ้ีย 14 6,549                   6,501                   
ลูกหน้ีอ่ืน -                           4,000                   
สินทรัพย์อ่ืน 967,730               1,347,671            
รวมสินทรัพย์ 1,921,014,497    1,882,834,680    
หน้ีสิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 13, 14 5,114,597            3,468,313            
เงินมัดจ าการเช่าและบริการ 14 19,792,118          16,712,933          
เงินประกันการร้ือถอน 14 6,566,437            10,836,062          
รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า 454,296               588,456               
หน้ีสินอ่ืน 147,064               130,111               
รวมหน้ีสิน 32,074,512        31,735,875        
สินทรัพย์สุทธิ 1,888,939,985    1,851,098,805    
สินทรัพย์สุทธิ: 
ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
   หน่วยลงทุน 170,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท 1,700,000,000     1,700,000,000     
ก าไรสะสม 11 188,939,985        151,098,805        
สินทรัพย์สุทธิ 1,888,939,985    1,851,098,805    

-                           -                           
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.1114 10.8888
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันส้ินปี (หน่วย) 170,000,000 170,000,000

31 ธันวาคม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
งบแสดงฐานะการเงิน
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2565 2564

รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริการ 14 76,013,451 72,453,073
รายได้ดอกเบ้ีย 14 282,210 235,158
รายได้อ่ืน 296,016 518,457
รวมรายได้ 76,591,677 73,206,688
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 31,863,636 25,974,491
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 13, 14 3,379,164 3,346,645
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 13, 14 386,190 382,474
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 13, 14 579,285 573,710
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 13, 14 3,373,684 3,291,447
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 757,555 748,722
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,840,213 1,727,629
รวมค่าใช้จ่าย 42,179,727 36,045,118
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 34,411,950 37,161,570
รายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการก าไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงใน
   มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 37,429,230 3,730,143
รวมรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 37,429,230 3,730,143
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 71,841,180 40,891,713

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

 
 

 

หมายเหตุ: อ้างอิงตามงบการเงินของกองทนุรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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15. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

15.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 ส าหรับผลการด าเนินงานของกองทุนรวมส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
กองทนุรวมมีรายได้จากการลงทุนทัง้สิน้ 76.59 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ค่าเช่าซึง่ประกอบไปด้วยค่าเช่าและค่าบริการรวมจ านวน 
76.01 ล้านบาท รายได้จากดอกเบีย้รับจ านวน 0.28 ล้านบาท และรายได้อื่นจ านวน 0.30 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน กองทุนรวมมี
ค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 42.18 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นต้นทุนค่าเช่าและบริการ 31.86 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 8.48 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1.84 ล้านบาท ส่งผลให้กองทนุรวมมีรายได้จากการลงทนุสทุธิคิดเป็นจ านวน 34.41 ล้านบาท ทัง้นีก้องทนุ
รวมรับรู้ผลก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากเงินลงทุน 37.43 ล้านบาท ท าให้รอบการด าเนินงาน 1 มกราคม 2565e ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2565  กองทุนรวมมีสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 71.84 ล้านบาท  โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุน
รวมมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้สิน้ 1,888.94 ล้านบาท หรือเท่ากบั 11.1114 บาทต่อหน่วย 

 ส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุของ
กองทนุรวมได้มีมติจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 0.2000 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ส าหรับผลการด าเนินงานระหว่างปีและก าไรสะสม 
วนัท่ี 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 จ านวน   0.0500  บาทต่อหน่วย 

 วนัท่ี 1 เมษายน 2565 – 30 มิถนุายน 2565 จ านวน   0.0500  บาทต่อหน่วย 
 วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กนัยายน 2565 จ านวน  0.0500  บาทต่อหน่วย 
 วนัท่ี 1 ตลุาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 จ านวน  0.0500  บาทต่อหน่วย 

15.2 ความเหน็ของผู้จดัการกองทนุเกี่ยวกบัการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเมื่อเทยีบกับปีก่อนหน้า 

1. ภาพรวมของการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งมนียัส าคญั 
• ผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทนุรวม 

 ในภาพรวม กองทุนมี รายได้รวมทัง้ สิ น้ในปี 2565 คือ 76.59 ล้านบาท เพิ่มขึ น้จากปี 2564  
ซึง่อยู่ที่ 73.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.62 โดยรายได้ดงักล่าวประกอบไปด้วยรายได้ค่าเช่า
และบ ริก ารโดยป รับตั ว เพิ่ ม ขึ น้ จ าก เดิ ม  72.45 ล้ า นบ าท  ใน ปี  2564 ม าอยู่ ที่  76.01 ล้ านบ าท  
ในปี 2565 คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.91 ในระหว่างปี 2565 โดยกองทุนมีอตัราการเช่าเฉล่ียเพิ่มขึน้เล็กน้อย 
อนัเนื่องจากตลาดส านักงานให้เช่าเร่ิมฟื้นตัว และการผ่อนคลายการควบคุมโรค COVID-19 ส่งผลให้ความ
ต้องการพืน้ท่ีส านกังานมีแนวโน้มฟืน้ตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสงูของ
เศรษฐกิจซึง่เป็นปัจจยักดดนัระยะสัน้ อตัราการปล่อยเช่าจึงยงัคงทรงตวัจากปีก่อนหน้า 

ส าหรับการลดลงของรายได้อื่นในปี 2565 สอดคล้องกบักระแสเงนิสดรับจากรายได้คา่เช่าและ
ค่าบริการ 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนในปี 2565 อยู่ที่ 42.18 ล้านบาท จากเดิมของปี 2564 อยู่ที่ 
36.05 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่ มขึ น้ ร้อยละ 17.02 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการค่าธรรมเนียม 
การจัดการจากเดิม 3.35 ล้านบาท เป็น 3.38 ล้านบาทและค่าธรรมเนียมผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ 
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จากเดิม 3.29 ล้านบาท เป็น 3.37 ล้านบาท โดยตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนของบริษัท
จดัการ เมื่อวนัท่ี 3 สิงหาคม 2565 ให้ปรับลดค่าธรรมเนียมบริษัทจดัการลงร้อยละ 30 เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น รวมไปถึง
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์กม็ีการปรับตวัลดลงสอดคล้องกบัรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และเป็นไป
ตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและผลประกอบการที่ลดลง ด้วยปัจจยัทัง้หมดที่กล่าวมาข้างต้นท าให้รายได้จากการ
ลงทุนสุทธิจากเดิมในปี 2564 อยู่ที่ 37.16 ล้านบาท ลดลงเป็น 34.41 ล้านบาท ในปี 2565 หรือคิดเป็นการ
ลดลงร้อยละ 7.40 
 ทัง้นีใ้นปี 2565 กองทุนรวมมีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 71.84 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานในงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 40.89 ล้านบาท 
คิดเป็นการเพิ่มขึน้ 30.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 75.69 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้
จากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจ านวน 37.43 ล้านบาท อันเป็นผลจากราคาประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึน้เนื่องจากผู้ประเมินอิสระมีการเปล่ียนสมมติฐานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบัน  
เทียบกับรายการก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนในปี 2564 จ านวน 3.73 ล้านบาท โดยรายการดงักล่าว
เป็นผลมาจากราคาประเมินค่าสินทรัพย์ที่เปล่ียนแปลงในแต่ละปี พร้อมกบัประมาณการการเข้าพืน้ที่เช่าของผู้
เช่ารายใหม่ในอนาคต จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่เกิดตัง้แต่ช่วงไตรมาส
แรกของปี 2564 เร่ือยมา และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและทัว่โลก 
 

• อัตราการเชา่ของอาคารสำนักงาน 

อตัราการเช่าของอาคารสิริภิญโญเฉล่ียส าหรับปี 2565 อยู่ที่ ร้อยละ 47.50 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 
ร้อยละ 46.50 เป็นการเพิ่มขึน้อย่างทรงตวัจากปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ เช่าหมนุเวียนเข้าและออก ส่งผลให้ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2565 อตัราการเช่าพืน้ท่ีของอาคารสิริภิญโญอยู่ที่ประมาณร้อยละ 47.50  
 

• อัตราค่าเช่าเฉล่ีย 

 ส าหรับอตัราค่าเช่าเฉล่ียในปี 2565 ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกบัปี 2563 จาก
การหมดสัญญาเช่าพืน้ที่ของผู้ เช่ารายใหญ่ การปรับขึน้ของอัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าท าได้ลดลง ซึ่ง
สอดคล้องกับสภาวะตลาดอาคารส านกังานให้เช่า ประกอบกับการเพิ่มขึน้ของอปุทานส านกังานแห่งใหม่เข้าสู่
ตลาด ท าให้ผู้ เช่ามีอ านาจในการต่อรองค่าเช่าและค่าบริการ รวมถึงมีการปรับเปล่ียนพืน้ที่ส านักงานให้
เหมาะสมจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่เกิดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 
ถึงปัจจบุนั ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  
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• อัตราส่วนทางการเงิน  
 

อัตราส่วนที่ส าคัญ ปี 2565 ปี 2564 

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทนุสทุธิต่อรายได้รวม 44.93% 50.76% 

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทนุต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉล่ียระหว่างปี 4.12% 3.97% 

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉล่ียระหว่างปี 2.27% 1.96% 

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทนุสทุธิต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉล่ียระหว่างปี 1.85% 2.02% 

มลูค่าการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี 95.94% 95.92% 

ในปี 2565 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี อยู่ที่  1,858.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.82 จากปี 2564 เมื่อ
พิจารณารวมกบัการเพิ่มขึน้ของทัง้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ท าให้อตัราส่วนรายได้จากการลงทุนต่อมลูค่าสินทรัพย์
สทุธิถวัเฉล่ียระหว่างปีในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 4.12 เพิ่มขึน้จากปี 2564 ซึง่อยู่ที่ร้อยละ 3.97 ท าให้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปีในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 2.27 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 1.96 
และอตัราส่วนรายได้จากการลงทนุสทุธิต่อมลูค่าสินทรัพย์สทุธิถวัเฉล่ียระหว่างปีในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.85 ลดลงเมื่อ
เทียบกบัปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.02 

อตัรารายได้จากการลงทนุสทุธิต่อรายได้รวม (Net Investment Income Margin) ซึง่ไม่นบัรวมรายการก าไรสทุธิที่เกิดขึน้
จากเงินลงทุน และรายการก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน (นับเฉพาะรายได้ที่ เกิดขึน้จากการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ เงินฝากประจ าและรายได้อื่นๆ เท่านัน้) ในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 44.93 ลดลงจากปี 2564 ซึง่อยู่ที่ร้อยละ 
50.76 อนัเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้รวมร้อยละ 4.62 ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มสงูขึน้คิดเป็นร้อยละ 17.02 

ทัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เร่ือง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับ
ประมวล) หมวด 3 ส่วนท่ี 1 ข้อ 35 ระบวุ่ากองทนุรวมต้องลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่พร้อมจะน าไปจดัหาผลประโยชน์คิด
เป็นมลูค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม ณ วนัสิน้รอบปีบญัชี เว้นแต่ในกรณีใด
กรณีหน่ึง ได้แก่ (1) เป็นรอบปีบญัชีสดุท้ายก่อนสิน้อายโุครงการจดัการกองทนุรวม หรือ (2) มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน โดย ณ สิน้ปี 2565 สดัส่วนการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน มีมลูค่าเท่ากับร้อย
ละ 95.94 และ ณ สิน้ปี 2564 มีมลูค่าเท่ากบัร้อยละ 95.92 

15.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงนิของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา ไม่มีการกู้ยืมเงินของกองทนุรวม 
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15.4 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทนุเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

 ส าหรับรอบบญัชี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2565 ถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 

 
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

จ านวนเงนิที่เก็บจริง1 
(ล้านบาท) 

ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จา่ยทัง้หมด2   
• ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 3.38 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี 0.39 
• ค่าธรรมเนยีมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี 0.58 
• ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  ตามสญัญาจ้างที่ได้เปิดเผยไว้แล้วใน

หนงัสือชีช้วนข้อ 28.2 วรรคที่ 10.4 
3.37 

• ค่าธรรมเนียมทีป่รึกษาทางการเงนิ ตามทีจ่่ายจริง ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุ ไม่เกินร้อยละ 3 ของมลูค่าที่
รับประกนัการจดัจ าหน่าย 

ไม่ม ี

• ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ตามทีจ่่ายจริง 0.76 

• ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจริง 0.65 

• คา่ธรรมเนียมประเมินอสงัหาริมทรัพย์ ตามทีจ่่ายจริง 0.11 

• ต้นทนุค่าเช่าและบริการ ตามทีจ่่ายจริง 31.86 

• คา่เบีย้ประกนัภยั ตามทีจ่่ายจริง 0.39 

• ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร ตามทีจ่่ายจริง 1.84 

• ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการลงทนุ ตามทีไ่ด้เปิดเผยไว้แล้วในหนงัสือชี ้
ชวนข้อ 28.2 วรรคที่ 10.27 

ไม่มี 

• ค่าใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการ
ขาย 

  

• ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ไม่มี 

• หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ไม่มี ไม่มี 

• ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ตามทีไ่ด้เปิดเผยไว้แล้วในหนงัสือชี ้
ชวนข้อ 28.2 วรรคที ่10 

ไม่มี 

รวมค่าใช้จ่าย  42.18 
 

หมายเหต:ุ 

 1.คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 
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การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2565 โดยให้ลดค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการลงร้อยละ 30 
เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนรวม เนื่องจากจากการชะลอการตดัสินใจเข้าพืน้ท่ีของผู้สนใจเช่า ท าให้
รายได้คาดการณ์คลาดเคลื่อน 

สรุปรายละเอียดการปรับค่าธรรมเนียมได้ดงันี ้

  อตัราค่าธรรมเนียมเดิม        อตัราค่าธรรมเนยีมใหม่ 

 ร้อยละ 0.2500 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ        ร้อยละ 0.1750 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 

    *ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

    ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงนีม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 จนถึง 31 ธันวาคม 2565 

เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

(1) การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ภายใต้อตัราที่ระบไุว้ในโครงการ 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่กองทุนรวมเรียก
เก็บจากผู้ สั่งซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมนี ้ตราบเท่าที่
ค่าธรรมเนียมที่เปล่ียนแปลงดงักล่าว ไม่เกินอตัราที่ระบุไว้ในโครงการ อย่างไรก็ดี ในการเรียกเก็บเพิ่มหรือลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการจะท าการตดิประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ 

(2) การเปล่ียนแปลงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิทีจ่ะเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายตามหวัข้อค่าธรรมเนียมที่กองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้
สั่งซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม   บริษัทจัดการจะด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้
(2.1) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ระบไุว้ในโครงการ 

บริษัทจดัการจะกระท าเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยมติเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว 

(2.2) กรณีทีบ่ริษัทจดัการจะเปล่ียนแปลงลดค่าธรรมเนยีม หรือค่าใช้จ่าย 
บริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือคา่ใช้จา่ยอตัราใหม ่ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและสถานท่ี
ติดต่อทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายทีใ่ช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้การเปล่ียนตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 
วนันบัแต่วนัถดัจากวนัเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้น  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามตารางแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
และ/หรอื ภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี) 
 

15.5 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทนุเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ  

 -  ไม่มี  - 
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15.6 รายงานของผู้สอบบัญชทีี่ได้รับอนุญาต 
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16. ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะบริษทัจดัการ ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสน
สิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว  ด้วยความระมดัระวงั โดย
บริษัทจดัการ ขอรับรองว่าข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูทีค่วรต้อง
แจ้งในสาระส าคญั”  นอกจากนี ้บริษัทจดัการรับรองว่า  

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของกองทุนรวมได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองกองทนุรวมแล้ว 

(2) บริษัทจดัการได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูทีด่ี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุรวมในส่วน
ที่เป็นสาระส าคญัถกูต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว  

(3) บริษัทจัดการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 
และบริษัทจดัการได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ต่อผู้สอบบญัชีของกองทุน
รวมแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบ
ทีอ่าจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของกองกองทนุรวม 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทจัดการได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริษัทจดัการได้มอบหมายให้นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม, นายเภรี อิชยพฤกษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทุก
หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม, นายเภรี อิชยพฤกษ์ ก ากบัไว้ บริษัทจดัการจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทจดัการได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. ……………………………… ……………………………………… ………………………………… 

2. ……………………………… ……………………………………... ………………………………… 

ในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP)    
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