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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566  
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ (POPF) 

 
ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งประชมุลาดพรา้ว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรลัพลาซา 

ลาดพรา้ว  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 
ก่อนการเปิดประชุมผูด้  าเนินการประชุมไดใ้หข้อ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกับการประชุม โดยชีแ้จงว่าการประชุมสามญัประจ าปี 2566  
เป็นการประชุม ณ ห้องประชุมลาดพรา้ว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรลัพลาซาลาดพรา้ว ถนนพหลโยธิน จตุจักร 
กรุงเทพฯ โดยผูล้งทุนจะเข้าร่วมประชุมประกอบดว้ย ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยลงทุน คณะผู้บริหาร
กองทุน ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ผูดู้แลผลประโยชน ์และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัประชมุ การประชุมจะเป็นไปอย่างกระชบั
เพื่อลดความเส่ียงในการแพรร่ะบาดของเชือ้โรค โดยในการประชุมครัง้นี ้จะมีการบนัทึกวิดีโอระหว่างจดัการประชมุ เพื่อบนัทึก
ข้อมูลส าหรับประกอบการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีข้อมูลที่ถูกบันทึก ได้แก่ ภาพถ่ายหรือ
ภาพเคล่ือนไหวจากการบนัทึกวิดีโอภายในงานประชมุ รวมถึงเนือ้หา การลงคะแนนเสียง ค าถาม ค าตอบ และการแสดงความ
คิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมการประชมุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการไดจ้ดัพืน้ท่ีส าหรบัท่านผูถื้อหน่วยลงทนุ ที่ไม่ประสงคบ์นัทึกขอ้มลูส่วนบคุคล
ในระหว่างการประชุมไวแ้ลว้ในบริเวณแถวที่นั่งหลงักลอ้งถ่ายวีดีโอ ท่านผูถื้อหน่วยสามารถอ่านรายละเอียดการใชสิ้ทธิขอ้มูล
ส่วนบคุคลตามที่ไดแ้จง้ในเอกสารแนบ 8 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

พรอ้มกับใหข้อ้มูลว่าบริษัทจดัการจะเผยแพร่รายงานการประชุม ค าถาม – ค าตอบ ของที่ประชุมผ่านช่องทาง website ของ

บริษัทจดัการโดยจะแจง้การเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ หรือภายในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2566  

ล าดบัถดัไปผูด้  าเนินการประชมุไดแ้นะน าผูเ้ขา้รว่มประชมุดงันี ้

ผู้จัดการกองทุนและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

1) คณุเภรี อิชยพฤกษ ์ Director, กลุ่มการลงทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั  

   ประธานท่ีประชมุ 
2) คณุพีรญา วรรณคีรี Senior Associate, กลุ่มการลงทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
 ผูด้  าเนินการประชมุ 

3) คณุคงศกัดิ์ มิคาระเศรษฐ์ General Manager  
 บรษิัท ภิรชัแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์อาคารสมชัชาวาณิช 2(ยบูีซี 2) 

4) คณุณฏัฐพร  ชีวมงคล      รองประธานส านกับรหิารธุรกิจอาคารส านกังานและศนูยก์ารคา้  
           บรษิัท เอราวณั คอมเมอรเ์ชียล เมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

         ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์
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5) คณุเพชรรตัน ์ศิรริตันอ์สัดร     Executive Director Property Development  
           บรษิัท เตียวฮงสีลม จ ากดั 

           ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์อาคารบางนา ทาวเวอร ์

ผู้สอบบัญช ีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

1) คณุวรรณพร จงพีรเดชานนท ์  หุน้ส่วน   
2) คณุขวญัฤดี บญุตระกลู  ผูจ้ดัการ 
     บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชนต์ัวแทนจาก ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
1) คณุณฏัฐพฒั องัศพุรวิภา ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายบรกิารธุรกิจหลกัทรพัย ์ 
2) คณุอลิสา หวงัจิตต ์   ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายบรกิารธุรกิจหลกัทรพัย ์ 

 
เร่ิมการประชุม 

 ประธานในที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งข้อมูลองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี ้
ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัประจ าปี 2566 มีผูถื้อหน่วยรวม
ทัง้สิน้ 5,037 ราย จ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้สิน้ 481,638,600 หน่วย มีผูถื้อหน่วยเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและ
โดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 81 ราย ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม รวมกนัทัง้หมดจ านวน 204,013,033 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 
42.3581 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ซึ่งครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้ 

 ณ เวลา 9.30 น . คุณ เภรี อิชยพฤกษ์  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิ ชย์ ท าหน้าที่ ประธาน 
ในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2566 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ พรอ้มใหผู้ด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการประชุม และชีแ้จงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมเรื่องการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมสามัญ ระหว่าง

วนัท่ี 17 มกราคม ถึงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2566 โดยไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดเสนอวาระการประชมุเขา้มา รวมถึงบรษิัทจดัการ

ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปี 2566 พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตข์องบรษิัท

จดัการ รวมถึงแจง้ข่าวการเผยแพร่บนเว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นตน้มา 

เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถพิจารณาขอ้มูลในการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2566 ไดท้ราบล่วงหนา้ พรอ้ม

ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบดงันี ้

• วาระท่ี 1, วาระท่ี 2, วาระท่ี 3, วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง 

• วาระที่ 6 เป็นวาระเพื่อการขออนุมัติแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวมฯ จะมีการลงคะแนนเสียง โดยในการ

อนมุตัิรายการตามวาระขา้งตน้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วย

ลงทนุท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนีไ้ม่มีผู้ถือหน่วยลงทนุรายใดมีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
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ส าหรบัในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีการลงคะแนน ทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวน

หน่วยลงทนุท่ีมี หรือตามจ านวนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัมอบฉนัทะมา โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากบั 1 เสียง  

• ส าหรบัท่านผูถื้อหน่วยลงทนุที่มาประชมุดว้ยตนเอง และท่านผูร้บัมอบฉนัทะ ใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทนุและท่าน

ผูร้บัมอบฉันทะ ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่บริษัทจัดการจดัให ้และขอความกรุณาลงนามรบัรองในแต่ละ

วาระดว้ย กรณีท่านผูถื้อหน่วยลงทนุที่ท  าหนังสือมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหนา้ บริษัทจดัการ

ไดท้ าการรวบรวมและบันทึกคะแนนตามความประสงคต์ามหนังสือมอบฉันทะของท่านในระบบ ณ ตอน

ลงทะเบียนแลว้ ท่านท่ีรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจะไม่ไดร้บับตัรลงคะแนนอีก 

• เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่านท่ีไม่เห็นชอบ หรืองด

ออกเสียงในการลงคะแนน โปรดยกมือ โดยจะมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทจดัการด าเนินการจดัเก็บบตัรลงคะแนน

จากผูถื้อหน่วยลงทุนท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ยกมือ ไม่

ตอ้งส่งบตัรลงคะแนน โดยจะถือว่าผูถื้อหน่วยท่านนัน้ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ 

• ในการนบัคะแนนเสียง บรษิัทจดัการจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงดงักล่าวนัน้ หกัออกจาก

จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุม ณ ขณะนับคะแนนส่วนที่เหลือจะถือว่า เป็น

คะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ  

• ทัง้นี ้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ยและเป็นไปตามเงื่อนไขในการมีมติ ใหถื้อว่าที่ประชุมใหค้วามเห็นชอบ 

หรืออนมุตัิในวาระนัน้ 

• ทัง้นี ้มผีูถื้อหน่วยคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนที่ระบุขา้งตน้หรือไม่ 

(กลอ้งวิดีโอจบัภาพทัง้หอ้งประชมุไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้โซนท่ีระบวุ่าไม่ตอ้งการใหบ้นัทึกภาพ) ถา้ไม่มีถือว่าที่

ประชมุเห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนดงักล่าว 

• ในการนบัคะแนนจะมีตวัแทนของผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุนรวม POPF คือ คณุณฏัฐพฒั องัศพุรวิภา และ

คุณอลิสา หวงัจิตต ์จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) มาเป็นพยานในการนบัคะแนนร่วมกับเจา้หนา้ที่

ของบริษัทจัดการ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัท

จดัการขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยมารว่มเป็นพยานในการนบัคะแนน หากท่านใดยินดีขอใหย้กมือเพื่อใหแ้จง้

กบัเจา้หนา้ที่ของ บลจ. ไทยพาณิชยร์บัทราบ 

• ขอใหท้่านผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ประสงคจ์ะลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อดว้ยปากกาทกุครัง้ 

ล าดบัต่อไป ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงวิธีการถามค าถาม หรือแสดงความคิดเห็นใหท้กุท่านทราบ ดงันี ้ 

• ในแต่ละวาระเมื่อผูด้  าเนินการประชุม ใหข้อ้มลูครบถว้นแลว้ จะมีการเปิดโอกาส ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม 

หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม 

• กองทนุรวม ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตดัค าถามหรือการแสดงความเห็นที่ไม่สภุาพ หรือหมิ่นประมาทผูอ้ื่น 

หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือการกระท าใด ๆ ที่เป็นการรบกวนการประชุม และก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นต่อ

ผูเ้ขา้รว่มประชมุรายอื่น 
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• ในกรณีที่มีค  าถามที่เก่ียวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกถามเขา้มาเป็นจ านวนมาก เพื่อรกัษาระยะเวลาการประชุม 

กองทนุรวม จะพิจารณาการตอบค าถามตามความเหมาะสม 

หากท่านผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดมีความประสงคท์ี่จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนัน้ ๆ กรุณายกมือขึน้ 
และกรุณาแจง้ชื่อและนามสกุล รวมทั้งแสดงฐานะว่าเป็นผูถื้อหน่วยเขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือ เป็นผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อ
หน่วย แลว้จึงสอบถามหรือแสดงความเห็น ก่อนเริ่มถามค าถามทุกครัง้เพื่อประโยชนใ์นการจดบันทึกการประชุมใหถู้กตอ้ง
ครบถว้น  

ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจง้การเผยแพร่รายงานการประชุมในครัง้นี ้ผ่านทาง website ของตลาดหลักทรพัย์ และ

บริษัทจัดการ โดยแจง้ผ่านระบบ เผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรพัยฯ์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่  

3 พฤษภาคม 2566 

 

ประธานไดด้  าเนินการประชมุตามล าดบัวาระ ดงันี ้
วาระที ่1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 
 

โดยประธาน ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมเป็นผูเ้สนอต่อที่ประชุมเพื่อรบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวมประจ าปี 2565 

ผูด้  าเนินการประชมุเสนอต่อที่ประชมุรบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมประจ าปี 

2565 โดยบรษิัทจดัการ ไดเ้ผยแพรแ่ละจดัสง่ขอ้มลูรบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมประจ าปี 

2565 ไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดขอ้มูลในแต่ละวาระผ่านทาง website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละบริษัท

จดัการในวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 รวมถึงไดจ้ดัส่งเอกสารใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุทกุท่านทางไปรษณีย ์

ความเหน็บริษัทจดัการ 

 บริษัทจดัการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม รบัทราบรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ประจ าปี 2565 

 วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ดงันัน้ จึงไม่มีการลงคะแนน 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม 

 ไม่มีค  าถามจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ประธานสรุปมติทีป่ระชุม 

วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบจึงไม่มีการลงคะแนน และขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรบัทราบรายงานการประชุมสามัญ 

ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมประจ าปี 2565 
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ก่อนเขา้วาระท่ี 2 ประธานไดใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัภาพรวมอตุสาหกรรมอาคารส านกังานของกรุงเทพมหานครดงันี ้
ภาพรวมอตุสาหกรรมอาคารส านกังานของกรุงเทพมหานคร 
 

พืน้ที่อาคารส านกังานทัง้หมด 

 
 ขอ้มูลจากรายงาน ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (Plus) 
 
อุปทาน (Supply)  
  

• พืน้ที่อาคารส านกังานรวมทัง้สิน้อยู่ที่ 9.67 ลา้นตารางเมตร  
• เป็นพืน้ที่ที่อยู่ในเขตศนูยก์ลางธุรกิจ (CBD) 4.66 ลา้นตารางเมตร (48%) 
• พืน้ที่อยู่ในระหว่างการก่อสรา้งอีกประมาณ 1.0 ลา้นตารางเมตร  

   โดยคาดว่าจะสรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2566 - 2569 
• ในปี 2566 ประมาณ 472,000 ตารางเมตร 
• ในปี 2567 ประมาณ 283,000 ตารางเมตร 
• ในปี 2568 ประมาณ 171,000 ตารางเมตร 

 
พืน้ที่อาคารส านกังานทัง้หมด 

 
 ขอ้มูลจากรายงาน ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (Plus) 
อุปสงค ์(Demand)  

• เม่ือพิจารณาภาพรวมอตัราการเช่าอาคารส านกังาน พบว่าอตัราการเช่าโดยรวมลดลง 3% จากช่วงเดียวกนัในปีกอ่นหนา้และลดลง 2% 
จากครึง่ปีแรก 2565 มาอยู่ที่ 79%  

• อาคารส านกังานเกรดเอ อตัราการเช่าโดยรวมลดลง 3% จากช่วงเดียวกนัในปีก่อน และลดลง 2% จากครึง่ปีแรก 2565 อยู่ที่ 79%  
• อาคารส านกังานเกรดบี อตัราการเช่าโดยรวมลดลง 1% ช่วงเดียวกนัในปีก่อนและจากครึง่ปีแรก 2565 อยู่ที่ 79% 
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อัตราค่าเช่าเฉล่ีย (Average Rental Rate)  
• อาคารส านกังาน เกรด เอ อตัราค่าเช่าเฉลี่ยที่ 867 บาท/ตรม 
• อาคารส านกังาน เกรด บี  อตัราคา่เช่าเฉลี่ยที่ 558 บาท/ตรม 

จากนั้นประธานให้ผู้ด  าเนินการประชุมเป็นผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับทรพัย์สินในช่วงปีที่ผ่านมาของทั้ง 3 อาคาร(ณ 31 ธ.ค. 65) 
รายละเอียดดงันี ้

 
 

อตัราการเช่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของอาคารสมชัชาวาณิช 2, อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์และอาคารบางนาทาวเวอร ์ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 คือ 92%, 97%, 97%, ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564 คือ 84%, 88%, 94% และณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2565 คือ 86%, 
84%, 93%  ตามล าดับ ส าหรบัสัดส่วนของสัญญาเช่าที่จะครบก าหนดใน 3 ปีขา้งหน้า(ปี 2566 – 2568) ของอาคารสมัชชา
วาณิช 2 เท่ากับ 55%, 18%, 12% อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์เท่ากบั 24%, 7%, 49% และอาคารบางนาทาวเวอร ์เท่ากับ 72%, 
8%, 13% และส าหรบัอตัราการเติบโตของค่าเช่าเฉล่ีย ของปี 2565 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ของอาคารสมชัชาวาณิช 2 เท่ากบั -
3.0% อาคารเพลินจิต เซน็เตอร ์เท่ากบั 10.7% และอาคารบางนาทาวเวอร ์เท่ากบั 4.5% 

จากนั้นประธานไดเ้ชิญผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยจ์ากทั้ง 3 อาคาร เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการ

จัดการทรัพยสิ์นในเรื่องที่ส  าคัญของแต่ละอาคารในช่วงที่ผ่านมา,  มาตรการดา้นความปลอดภัยและสุขอนามัย และงาน

ปรบัปรุงช่วงปีที่ผ่านมา ตามล าดบัดงันี ้

• อาคารสมชัชาวาณิช 2(ยูบีซี 2) คุณคงศักดิ์ มิคาระเศรษฐ์ ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ไดใ้หข้อ้มูลว่าเก่ียวกับ

อาคารดงันี ้ 

1. อาคารไดร้บัรางวัล MEA Energy Awards 2021 จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)เพื่อยืนยันว่าเป็นอาคารสา

นักงานที่มีมาตรฐานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า MEA Index (Management of Energy Achievement Index) 

ควบคู่ไปกับมาตรฐานดา้นคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) ตามหลักมาตรฐานสากล

ของอาคารเพื่อสขุภาวะที่ดี 
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2. อาคาร ได้รับรางวัล ส านักงานสีเขียว (Green Office)ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจ าปี 2565 จากกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อยืนยันว่าเป็นอาคารสานักงานที่มุ่งมั่นในการลดการใชพ้ลงังานและทรพัยากร ดาเนิน
กิจกรรมที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และใหค้วามสาคญัในดา้นสขุอนามยัของผูใ้ชอ้าคาร 

3. อาคารได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการในระดับสากล ISO (International Organization for 
Standardization) 
(1) ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems. 
(2) ISO 50001:2018 Energy management systems. 

4. อาคารไดก้ าหนดมาตรการดูแลผู้เช่า การอ านวยความสะดวก การดูแลสุขอนามัยภายในอาคารท่ามกลาง
สถานการณโ์ควิด-19 ดงันี ้
(1) มาตรการควบคมุโควิด-19 

 
(2) มาตรการดา้นความปลอดภยั สอดคลอ้งตามพระราชบญัญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตัวอย่างเช่น  การ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงอาคาร (เครื่องสูบน า้ดับเพลิง), ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์
ไฟฟ้า 
(3) มาตรการดา้นสุขอนามัยของอาคาร  สอดคลอ้งตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ พ.ศ. 
2554 ตวัอย่างเช่น การตรวจวดัและประเมินสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร, การตรวจวดัคณุภาพน า้ และวิเคราะห์
น า้ที่จ  าเป็นตามกฎหมาย 
(4) มาตรการตรวจสอบและทดสอบระบบลิฟตอ์าคาร ด าเนินการทกุเดือน 

5. งานบ ารุงรกัษาอาคารปีที่ผ่านมา ไดแ้ก่ งานซ่อมแซมพืน้กระเบือ้งระเบียงและผนงั Precast ชัน้ 19, งานเปล่ียน
หลอดไฟลานจอดชัน้ P7 - B4 จากหลอด Florescent เป็นหลอด LED, งานเปล่ียน Main Butterfly Valve ระบบ 
Fire Protection ชั้น 19, 17, 11, B1 & JP B2, งานแก้ไขท่อ Floor Drain และติดตั้งท่อ KW ชั้น 2,งานเปล่ียน 
GOVERNOR ROPE LIFT รวม 6 ชั้น, งานเปล่ียน Low Voltage Moulded-Case Circuit-Breakers Phase 2 
และงานเปล่ียนหวั Sprinkler Fire Protection System รวม 9 ชัน้ เป็นตน้ 

• อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์คุณณัฏฐพร ชีวมงคล ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ไดใ้หข้อ้มลูว่าเก่ียวกับอาคารดงันี ้

อาคารไดด้  าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภยัอาคารสขุอนามยั(SHA) โดยจดุทางเขา้อาคารไดจ้ดัใหม้ีจดุคดักรอง 

จดัเจา้หนา้ที่ไวต้ามจดุเพื่อดแูลใหเ้ป็นตามมาตฐานท่ีก าหนด มีการจดัระยะห่างของส่วนกลางและลิฟต ์ติดตัง้จุดจ่าย
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แอลกอฮอล ์และเพิ่มจดุทิง้ขยะแบบถงัเปิดปิดอตัโนมตัิเพื่อลดการสมัผสั และส าหรบังานบ ารุงรกัษาอาคารปีที่ผ่านมา 

ไดแ้ก่ งานปรบัปรุงพืน้กระเบือ้งชัน้ G โซนพลาซ่า,  งานปรบัปรุงท่อเมนส่งน า้ทิง้ระบบบ าบดัน า้เสียชัน้ B3, งานติดตัง้

ระบบตดัสญัญาณการท างาน AHU ขณะเกิดเหตเุพลิงไหม ้ในหอ้ง AHU ทกุชัน้, งานติดตัง้อุปกรณ ์Fire Damper ชัน้ 

G, งานเปล่ียนท่อส่งน า้เย็นระบบปรบัอากาศ พรอ้มอปุกรณป์ระกอบท่อเครื่อง FCU เป็นตน้  

• อาคารบางนาทาวเวอร ์คุณเพชรรตัน ์ศิรริตันอ์สัดร ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัย ์ไดใ้หข้อ้มลูว่า อาคารไดก้ าหนด

มาตรการดูแลผู้เช่า การอ านวยความสะดวก การดูแลสุขอนามัยภายในอาคารท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 

ตัวอย่างเช่น การติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มาใช้บริการอาคาร (Thermoscan) และเครื่องจ่ายเจล

แอลกอฮอลอ์ัตโนมัติไวค้อยใหบ้ริการ รวมถึงการติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์มาตราการดูแลสุขอนามัย บริเวณพืน้ที่

ส่วนกลางของอาคาร, การพ่นฆ่าเชือ้ในลิฟต ์และพืน้ท่ีส่วนกลาง ของทัง้ 3 อาคารทกุวนั(ด าเนินการช่วงกลางคืน) และ

ส าหรบังานบ ารุงรกัษาอาคารปีที่ผ่านมา ไดแ้ก่ งานติดตัง้ระบบ Building Automation Systemควบคมุระบบแสงสว่าง

และเครื่องปรบัอากาศส่วนกลาง, เปล่ียนเครื่องปรบัอากาศส าหรบัผูเ้ชา่พืน้ท่ี จ านวน  3 เครื่อง, งานปรบัปรุงเปล่ียนท่อ

น า้ดีอาคาร A ละอาคาร B, ปรบัปรุงระบบลิฟต(์Modernization Lift)ของอาคารเอ(A) และบี(B) เป็นตน้ 

 

ประธาน กล่าวขอบคณุผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทัง้ 3 อาคาร และไดส้รุปขอ้มลูภาพรวมการจดัการกองทนุท่ีส าคญั

และการจดัการทรพัยสิ์นในอนาคต กล่าวคือ 

ในปี 2565 ที่ผ่านมากองทุนรวมยงัคงเนน้ในเรื่องความปลอดภยัทางดา้นสขุอนามยัของผู้เช่า, ผูใ้ชบ้รกิารในอาคาร 

พยายามรกัษาระดบัการใชจ้่ายดา้นการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาอาคารในส่วนท่ีจ าเป็นตามแผนงานเพื่อใหท้รพัยสิ์นอยู่ในสภาพท่ีผู้

เช่าพึงพอใจ และส าหรบัการจัดการทรพัยสิ์นในอนาคต แต่ละอาคารไดม้ีการวางแผนปรบัปรุงอาคารหรือการส ารองงบลงทุน

มายงักองทนุ กองทุนรวมโดยบริษัทจดัการจะเป็นผูป้ระเมินและอนมุตัิรายการท่ีทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะเพิ่มมลูค่ากับทรพัยสิ์น

ใหเ้ทียบเคียงหรือเหนือกว่าอาคารที่เป็นคู่แข่ง พรอ้มรองรบัความตอ้งการของผูเ้ช่ารายใหม่ และเป็นการรกัษาระดับอาคาร

ส านกังานเกรดบีบวก(B+) ใหด้ีอยู่เสมอ โดยตวัอย่างแผนการพฒันาและปรบัปรุงอาคารในช่วง 5 ปีจากนี ้ดงันี ้
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วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของกองทนุรวม 

 

โดยประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชมุเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565  

ของกองทนุรวม 

ผูด้  าเนินการประชมุเสนอต่อที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินของกองทนุรวมประจ าปี 2565 ของกองทนุรวม 

สิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้

  
ความเหน็บริษัทจัดการ 

บรษิัทจดัการเห็นว่าผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมตามงบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565  
มีความถกูตอ้ง เหมาะสม และเป็นไปตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มกีารลงคะแนน 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม 

 ไม่มีค  าถามจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ประธานสรุปมติทีป่ระชุม 

วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบจึงไม่มีการลงคะแนน และขอสรุปว่าที่ประชมุมีมติรบัทราบผลการด าเนินงานของกองทุน

รวมประจ าปี 2565 

 
วาระที ่3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนของกองทนุรวม  ประจ าปีสิน้สุด  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

 

โดยประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชมุเพื่อรบัทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และ

บญัชีก าไรขาดทนุของกองทนุรวม  ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ของกองทนุรวม 

ผูด้  าเนินการประชมุเสนอต่อท่ีประชมุพิจารณาและรบัทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และบญัชีก าไรขาดทนุ

ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของกองทนุรวม โดยมรีายละเอียด ดงันี ้
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ถดัไปผูด้  าเนินการประชมุไดเ้สนอต่อท่ีประชมุถึงเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ของผูส้อบบญัชี ดงันี ้

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ (Key audit matter) 

• เงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยแ์สดงดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยก์ าหนดโดยวิธีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยกองทนุ

รวมไดแ้ตง่ตัง้ผูป้ระเมินราคาอิสระจากภายนอกใหเ้ป็นผูป้ระเมินราคาเงินลงทนุดงักล่าว เนื่องจากการใชด้ลุยพินจิใน

การก าหนดขอ้สมมติที่ส  าคญั เรือ่งดงักล่าวจึงเป็นเรื่องที่ผูส้อบบญัชีใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ 

• ท าความเขา้ใจและประเมินวิธีการท่ีกองทุนรวมใชใ้นการก าหนดและประเมินมลูค่ายตุิธรรมของทรพัยสิ์น 

• ประเมินความเป็นอิสระ คณุสมบตัิ และความสามารถของผูป้ระเมนิราคาของกองทนุรวม 

• ใชผู้เ้ชี่ยวชาญภายนอกที่ว่าจา้งโดยผูส้อบบญัชีในการพิจารณาความสมเหตสุมผลของวิธีการวดัมลูค่าและขอ้สมมติ

ส าคญัที่ใชใ้นการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรพัย ์

• พิจารณาความสมเหตสุมผลของวิธีการวดัมลูค่าและขอ้สมมติส าคญัที่ใชใ้นการประเมินมลูค่ายตุธิรรม โดยการ

เปรียบเทียบขอ้สมมตใินรายงานของผูป้ระเมินกบัขอ้มลูที่เกดิขึน้จรงิ และทดสอบการค านวณ และ 

• พิจารณาความพอเพียงในการเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ความเหน็บริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2565 ของกองทนุรวม มีความถกูตอ้งและเหมาะสม เห็นสมควรท่ีจะแถลงต่อที่ประชมุเพื่อรบัทราบ  

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ดงันัน้ จึงไม่มีการลงคะแนน 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม 

 ไม่มีค  าถามจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ประธานสรุปมติทีป่ระชุม 

วาระนีเ้ป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน  และขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน  

(งบดลุ) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 
วาระที ่4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2565 

 

โดยประธานขอให้ผู้ด  าเนินการประชุมเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อรบัทราบการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565  

ของกองทนุรวม 

ผู้ด  าเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 ของกองทุนรวม โดยมี

รายละเอียด ตามที่กองทุนรวมไดม้ีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ตามเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ก าหนดใหบ้รษิัทจดัการ ฯ จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดย

จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครัง้ ส าหรบัปี 2565 กองทนุรวมมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจาการด าเนินงาน รายละเอียดดงันี ้

 
รายละเอียดการจ่ายปันผล 
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การค านวณก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แต่ปีในปี 2566 กองทนุรวมมีนโยบายการส ารอง
เงินเพื่อจ่ายช าระหนีกู้ย้ืม จ านวน 49.20 ลา้นบาท และส ารองเงินเพื่อการซ่อมแซม การบ ารุงรกัษา การปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทุนรวมตามแผนที่ก าหนดประจ าปี 2566 จ านวน 36.29 ลา้นบาท ทั้งนี ้กองทุนรวมไดร้ะบุนโยบายดังกล่าวในแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และรายงานประจ าปีไวด้ว้ยแลว้ 

ความเหน็บริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการเห็นสมควรว่า การจ่ายเงินปันผลในปี 2565 (จากผลการด าเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวนัที่  

1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และจากก าไรสะสม) มีความถูกตอ้งเหมาะสม และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน

โครงการจดัการกองทนุรวม และเห็นสมควรท่ีจะรายงานต่อที่ประชมุเพื่อรบัทราบ  

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ดงันัน้ จึงไม่มีการลงคะแนน 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม 

 ไม่มีค  าถามจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ประธานสรุปมติทีป่ระชุม 

วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบจึงไม่มีการลงคะแนน และขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรบัทราบการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 

2565 ของกองทนุรวม 

 
วาระที ่5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 

 

โดยประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูเ้สนอต่อที่ประชุมเพื่อรบัทราบการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565 ของ

กองทนุรวม 

 ผูด้  าเนินการประชมุเสนอต่อที่ประชมุเพื่อรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2566 

รายละเอียด ดงันี ้

บริษัทจัดการได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  
เป็นผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมประจ าปี 2566 โดยมีค่าตอบแทน 625,000 บาทดงัรายละเอียดเป็นดงันี ้

 
ตารางเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  

 
หมายเหต ุ: ไม่รวมค่าใชจ่้ายout of pocket expenses (ถา้มี) 
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ความเหน็บริษัทจดัการ 

 บรษิัทจดัการ ฯ เห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสมและ
ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับกองทนุรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่ ทัง้นีค้่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีดงักล่าว 
เป็นไปตามอตัราตลาดที่ผูส้อบบัญชีใชใ้นการด าเนินการสอบบญัชีใหก้ับบุคคลทั่วไปรายอื่นๆ  จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ดงันัน้ จึงไม่มีการลงคะแนน 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม 

 ไม่มีค  าถามจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ประธานสรุปมติทีป่ระชุม 

วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบจึงไม่มีการลงคะแนน และขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ

การก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2566 

 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขประเภทการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน อาคารบางนา ทาวเวอร์,  

แก้ไข/เข้าท าสัญญาทีเ่กี่ยวข้อง และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม 

 

ประธานน าเสนอขอ้มลูต่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้
ทีม่าและสาเหตุ : 

• ขอ้มูลทรพัยสิ์นที่กองทุนเขา้ลงทุนของโครงการจัดการฯ ระบุว่า “โครงการอาคารบางนา ทาวเวอร ์เป็นอาคารซึ่งมี

หอ้งอาหารเพื่อบริการแก่ผูเ้ช่าและผูใ้ชบ้ริการภายในอาคาร ตัง้อยู่ที่ชัน้ 3 ของอาคาร 3 ชัน้ มีพืน้ที่รวม 1,180 ตาราง

เมตร ซึ่งเปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543” 

• ข้อมูลทั่วไปของโครงการฯ ระบุว่า “โครงการบางนา ทาวเวอร ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส านักงานให้เช่า และเพื่อ

วตัถุประสงคเ์ชิงพาณิชยอ์ื่นๆ และมีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคารแบบครบวงจร ไดแ้ก่ รา้นคา้ หอ้งประชุม/

หอ้งจดัเลีย้ง ห้องอาหาร ฟิตเนส สระว่ายน า้ และที่จอดรถ”  

• เนื่องจากเหตกุารณโ์รคระบาดโควิด19 ในระหว่างปี 2563 จนถึงปัจจบุนั ท าใหอ้ตัราการใชบ้รกิารหอ้งอาหารมีจ านวน

ลดลง และตอ้งปิดการใหบ้รกิารในบางช่วงเวลา ประกอบกบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารห้องอาหารที่มีผูใ้ชบ้รกิารเฉล่ียลด

นอ้ยลงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

• บริษัท การเ์ดน้ทาวเวอร ์เซอรว์ิสเซส จ ากัด ซึ่งเป็นผูเ้ช่าเหมาพืน้ที่ห้องอาหารของอาคารบางนา ทาวเวอร ์(“ผู้เช่า

เหมา”) ไดส่้งขอ้เสนอมายงักองทนุ เพื่อขอปรบัแกล้กัษณะการใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ท่ี ”ห้องอาหาร” เปล่ียนเป็น “พืน้ที่

เช่าเอนกประสงค”์ เพื่อใหส้ามารถน าไปปล่อยเช่าไดห้ลากหลายมากขึน้ และลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนทาง

ธุรกิจหากสถานการณโ์รคระบาดโควิด 19 ท่ีอาจกลบัมาระบาดอีกครัง้ 

• ผูดู้แลผลประโยชนใ์หค้วามเห็นว่า “ในการแกไ้ขรายละเอียดใดๆ ในโครงการจดัการ และรวมถึงรายการแกไ้ขที่อาจ

เป็นการเพิ่มความเส่ียงต่อกองทนุจึงควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยพิจารณาอนมุตัิก่อนด าเนินการ” 
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ผังพืน้ทีเ่ช่า 

 
ตัวอย่าง: กลุ่มธุรกิจผู้เชา่ส าหรับพืน้ทีเ่ช่าอเนกประสงค ์มีรายละเอียดดังนี ้

การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารเช่าพืน้ท่ี “ห้องอาหาร” เพื่อใชส้ าหรบัการด าเนินธุรกจิเป็น “ พืน้ทีเ่ช่า
อเนกประสงค ์“  โดยวตัถปุระสงคข์องการใชพ้ืน้ท่ีดงักลา่วจะมีลกัษณะที่พิเศษที่แตกต่างพืน้ท่ีเชา่เดมิในอาคารบางนาทาว
เวอร ์ซึง่จะสามารถเพิ่มการดงึดดูกลุ่มธุรกจิที่หลากหลายเขา้มาภายในอาคารบางนาทาวเวอรไ์ดใ้นอนาคต ไดแ้ก ่

1) กลุ่มธุรกิจส านกังานทั่วไป ที่ตอ้งการพืน้ท่ีความสงูมากกว่าพืน้ท่ีส านกังานปกติ 
2) กลุ่มธุรกิจอาหารและรา้นอาหาร ไดแ้ก่ Cloud Kitchen, Food Beverage 
3) กลุ่มธุรกิจหอ้ง Training Center , Workshop  
4) กลุ่มธุรกิจหอ้งเก็บของ/คลงัสินคา้(Storage) 
5) กลุ่มธุรกิจส าหรบั Co-Working Space  
6) กลุ่มธุรกิจหอ้งทดลอง (Lab & Testing) 
7) กลุ่มบรษิัทในเครือผูเ้ช่าในอาคารที่ตอ้งการขยายพืน้ท่ีธุรกจิที่แตกต่างออกไป 

ตัวอย่าง : รูปแบบพืน้ทีเ่ช่าส าหรับพืน้ทีเ่ช่าอเนกประสงค”์ เป็นดังนี ้

 



 

16 
 

ขอ้มูลเปรียบเทยีบการแก้ไขโครงการจัดการ และข้อเสนอทีก่องทนุรวมได้รับ 

 
ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม โดยมีผู้สอบถามดังนี ้

 
ค าถามที ่1 คุณพรศักดิ์ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญ

ประชุม ระบุว่ามี 7 กลุ่มการใช้ประโยชน ์ได้มีการก าหนดสัดส่วนการใช้ประโยชนไ์ว้คร่าวๆ หรือไม่
ว่าแต่ละกลุ่มการใช้ประโยชนก์ลุ่มละเท่าใด 

ค าตอบ 7 กลุ่มตามที่ไดร้ะบ ุเป็นตวัอย่างของการใชพ้ืน้ท่ีอเนกประสงคว์่าน าไปปล่อยเช่าในรูปแบบใดไดบ้า้ง แต่ไม่
จ ากัดว่าจะเป็นเฉพาะรูปแบบตามที่กล่าวมา หรือตอ้งเป็นสดัส่วนเท่าใด การปล่อยเช่า ขึน้อยู่กับผูป้ระสงค์
จะเช่าว่าจะใชพ้ืน้ท่ีในลกัษณะใด ขนาดใด จะแบ่งพืน้ท่ีเช่าตามความตอ้งการของผูเ้ช่า 

 
ค าถามที ่2 คุณวิวัฒน ์ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง สอบถามว่า พืน้ที่ทีพ่ิจารณา รวมอยู่ในอัตราการเช่าร้อย

ละ 94 หรือไม่ 
ค าตอบ อตัราการเช่าของหอ้งอาหารรวมอยู่ในรอ้ยละ 94 แลว้ พืน้ที่ดังกล่าวถือเป็น 1 ยูนิตในการเช่าและนับเป็น 

1,180 ตารางเมตรของการเช่าพืน้ท่ี 

  
ความเหน็บริษัทจดัการฯ   

1. บรษิัทจดัการเห็นว่าการอนมุตัิรายการตามที่ผูเ้ช่าเหมาเสนอไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อกองทนุ 
2. บรษิัทจดัการเห็นว่าการอนุมตัิรายการตามที่ผูเ้ช่าเหมาเสนอไม่ส่งผลเสียต่อการจดัหารายไดข้องกองทุน และ

มีโอกาสที่กองทนุจะมีรายไดเ้พิ่มเติม 
3. บรษิัทจดัการเห็นว่าการอนมุตัิรายการใหผู้เ้ช่าเหมาสามารถปรบัปรุงพืน้ท่ีตามที่เสนอจะช่วยตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ในเรื่องพืน้ท่ี ท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ 
ดงันัน้ บรษิัทจดัการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยฯ เพื่ออนมุตัิการแกไ้ขประเภทการจดัหาประโยชน์จาก

ทรพัยสิ์น อาคารบางนา ทาวเวอร,์ แกไ้ข/เขา้ท าสญัญาที่เก่ียวขอ้ง และแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุของกองทนุรวม 



 

17 
 

การลงคะแนน : 

วาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้รว่มประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุรายใดมีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระนี ้

ประธานชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระพิจารณาอนมุตัิแต่เนื่องจากมีผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุม

เป็นจ านวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการนบัคะแนนเสียง ขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่านท่ีไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการ

ลงมติในวาระนี ้โปรดยกมือ โดยจะมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทจดัการด าเนินการจดัเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหน่วยลงทุนท่านที่ไม่

เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยจะถือว่า  

ผูถื้อหน่วยท่านนัน้ลงมติเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ 

ประธานสรุปมติทีป่ระชุม 

คะแนนเสียง จ านวนเสียง 
(1 หน่วยลงทนุ = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซ่ึงเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดว้ย 177,669,904 87.0122 

(2) ไม่เห็นดว้ย - 0.0000 

(3) งดออกเสียง 26,519,700 12.9878 

(4) บตัรเสีย  - 0.0000 

รวม 204,189,604 100.0000 

 

และขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไ้ขประเภทการจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์น อาคารบางนา ทาวเวอร ,์ แกไ้ข/เขา้ท า

สญัญาที่เก่ียวขอ้ง และแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุของกองทนุรวม 

 
วาระที ่7  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี   
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ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถามหรือเสนอข้อคิดเหน็ดังนี ้
 
ค าถามที ่1 ผู้ถือหน่วยลงทุน มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามผู้บริหารอสังหาริมทรัพยอ์าคารสมัชชาวาณิช 2 

และอาคารบางนา ทาวเวอร์ จากข้อมูลสัญญาผู้เช่าที่จะหมดอายุ ของอาคารสมัชชาวานิช
ประมาณร้อยละ 55 และอาคารบางนา ทาวเวอร ์ประมาณร้อยละ 70 ได้มีการเจรจาต่อสัญญาแล้ว
หรือไม่ เม่ือใด และจะมีการปรับอัตราค่าเช่าหรือไม ่

ค าตอบ คณุคงศกัดิ์ ผูบ้รหิารอาคารสมชัชาวาณิช 2 ผูเ้ช่าที่ต่อสญัญาในช่วงครึง่ปีแรก มีการต่อสญัญาเรียบรอ้ยแลว้
คิดเป็นรอ้ยละ 45 ในส่วนของครึง่ปีหลงัอีกรอ้ยละ 10 อยู่ระหว่างการเจรจา ในส่วนของอตัราค่าเช่า มีความ
เป็นไปไดส้งูที่จะต่อสญัญาไดต้ามงบประมาณ ซึ่งโดยเฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 7 
คณุเพชรรตัน ์ผูบ้รหิารอาคารบางนา ทาวเวอร ์ผูเ้ช่าที่ไดต้่อสญัญาไปแลว้ประมาณรอ้ยละ 60 เหลืออีกรอ้ย
ละ 20 ที่ก าลงัเจรจาต่อสญัญา ซึ่งคิดว่าน่าจะต่อสญัญาไดค้รบทัง้หมด อตัราค่าเช่าเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 
3 ถึง 5 ตามสภาพตลาดในปัจจบุนั 

 
ค าถามที ่2 ผู้ถือหน่วยลงทุน มาประชุมด้วยตนเอง มีค าถามถึงผู้บริหารอาคารเพลินจิต เซนเตอร์ ผลการ

ด าเนินงานลดลงจากร้อยละ 86 เหลือร้อยละ 81 ผู้บริหารอาคารมีแผนงานใดทีจ่ะท าให้อัตราการ
เช่าสูงขึน้ 

ค าตอบ คุณณัฏฐพร ผู้บริหารอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์สถานการณ์ที่อัตราเช่าลดลงมาตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ทาง
อาคารไดต้ิดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิด ท าใหก้ารต่อสญัญา รวมถึงการขอลดขนาดพืน้ที่เช่าของผูเ้ช่าต่อ
สญัญา แต่ในช่วงปัจจบุนัดีขึน้กว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 

 
ค าถามที ่3 คุณชาญวิทย์ เข้าใจว่าอาคารเพลินจิต เซนเตอร์จะหมดสิทธิการเช่าในอีก 2 ปีข้างหน้า และ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ม่สามารถต่ออายุได้ ทางกองทุนรวมมีทรัพยส์ินอื่นมาเพิ่มเติมหรือไม ่
และหากไม่มีทรัพยส์ินเพิ่มเติม ทางกองทุนต้องด าเนินการลดทุนหรือไม่ ถ้ามีการเพิ่มทรัพยส์ิน มี
ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางผู้ถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

ค าตอบ สิทธิการเช่าของอาคารเพลินจิต เซนเตอร ์มีอายคุงเหลือประมาณ 2 ปี ดว้ยกฎเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. 
ท าให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไ์ม่สามารถระดมทุนหรือกู้ยืมเงิน หากต้องมีการต่ออายุหรือเพิ่มเติม
ทรพัยสิ์นขึน้มาจะท าไดใ้นรูปแบบของการแปลงสภาพกองทุนอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นกองทรสัต ์ซึ่งกองทรสัต์
สามารถระดมทุนหรือกูย้ืมเงินได ้ในขณะนีย้งัไม่มีทรพัยสิ์นเพิ่มเติม เนื่องจากสภาวะการระดมทุนในตลาด
เวลานีข้องส านกังานใหเ้ช่ายงัไม่เหมาะสม  

 
ค าถามที ่4 ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติมจากค าถามที่ 3 ว่าถ้าสิทธิการเช่าดังกล่าวหมดไป รายได้ของ

กองทุนจะลดลง และมีการคืนทุนตามสัดส่วนทีห่ายไป ถูกต้องหรือไม่ 
ค าตอบ ผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ใจถูกตอ้ง ในปัจจุบนัสัดส่วนรายไดจ้ากอาคารเพฃินจิต เซนเตอร ์ประมาณรอ้ยละ 35 

ทางกองทุนจะพิจารณาลดทุนใหม้ีสดัส่วนสอดคลอ้งกับรายไดท้ี่จะไดจ้ากอีกสองอาคารที่ยงัเหลือสิทธิการ
เช่าอยู่ เพื่อใหส้ะทอ้นตน้ทุนของผูถื้อหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนดูผลตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัการ
ลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละท่าน ซึ่งปัจจบุนัมลูค่าทรพัยสิ์นที่คงเหลืออยู่ของอาคารเพลินจิต เซนเตอรใ์น
ปัจจุบันจะลดลงไตรมาสละ 50 ลา้นบาท ซึ่งจากมลูค่าปัจจุบนัคาดว่าจะท าใหม้ลูค่าของอาคารเมื่อสิน้สุด
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สิทธิการเช่าจะหมดลงพอดี คาดว่าจะไม่มีการลดทนุจากขอ้มลูในปัจจบุนั ทัง้นี ้กองทนุมีก าไรสะสม ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2565 ประมาณ 237 ลา้นบาท 

 ทัง้นี ้เป็นการใหค้วามเห็นจากขอ้มลูในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 
2 ปี ขอใหท้่านผูถื้อหน่วยตรวจทานขอ้มลูทางการเงินท่ีกองทุนมีการเผยแพรร่ายไตรมาส เพื่อพิจารณาในแต่
ช่วงเวลาว่ามีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคม์ในการลงทนุของท่านหรือไม่   

 
เมื่อไม่มีค  าถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ แจง้การปิดประชมุเวลา 10.41 น. และกล่าวขอบคณุทกุท่านท่ีมารว่ม
ประชมุในวนันี ้

ปิดประชุมเวลา 10.41 น. 

 

 

 _________________________________ 
 นายเภรี อิชยพฤกษ ์
 ประธานในทีป่ระชุม 
 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ 
 โดยบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากัด 

 

 


