
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องลาดพร้าว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

 ก่อนการเปิดประชมุ ผู้ด าเนินการประชมุได้ให้ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการประชมุ โดยชีแ้จงว่าการประชมุสามญัผู้
ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566 ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ในครัง้นีจ้ดัขึน้ ณ ห้องประชุมลาดพร้าว 
สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยการประชุมจะเป็นไปอย่างกระชบัเพื่อลดความเส่ียงในการแพร่
ระบาดของเชือ้โรค พร้อมได้แจ้งเก่ียวกับการบนัทึกวีดีโอ โดยในการประชุมครัง้นี ้จะมีการบนัทึกวิดีโอระหว่างจดัการประชุม
เพื่อบนัทึกข้อมลู ส าหรับประกอบการจดัท ารายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีข้อมลูที่ถกูบนัทึก ได้แก่ ภาพถ่ายหรือ
ภาพเคล่ือนไหวจากการบนัทึกวิดีโอภายในงานประชมุ รวมถึงเนือ้หา การลงคะแนนเสียง ค าถาม ค าตอบ และการแสดงความ
คิดเห็นจากผู้ เข้าร่วมการประชมุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการได้จดัพืน้ท่ีส าหรับท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีไม่ประสงค์บนัทึกข้อมลูส่วนบุคคล
ในระหว่างการประชมุไว้แล้ว ในบริเวณแถวที่นัง่ถดัจากกล้องบนัทึกวีดีโอ ท่านผู้ ถือหน่วยสามารถอ่านรายละเอียดการใช้สิทธิ
ข้อมลูส่วนบคุคลตามที่ได้แจ้งในเอกสารแนบ 7 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

ล าดบัถดัไปผู้ด าเนินการประชมุได้แนะน าผู้ เข้าร่วมประชมุดงันี ้

ผู้จัดการกองทุนและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

1) คณุเภรี อิชยพฤกษ์ Director, กลุ่มการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) 

   ประธานท่ีประชมุ 
2) คณุกษิดิ์เดช ศิริวิโรจน์สกลุ Senior Associate, กลุ่มการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั 
 ผู้ด าเนินการประชมุ 

3) คณุสจุิตตรา ศรีบรูพา ผู้จดัการอาคาร ตวัแทนจากบริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั  
 ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

1) คณุอลิสา หวงัจิตต์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ 

2) คณุสขุธร ธงไชย  ผู้ช่วยหวัหน้าสว่น ฝ่ายบริการธรุกิจหลกัทรัพย์  

ผู้สอบบัญช ีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

1) คณุเกิดศิริ กาญจนประกาศิต หุ้นส่วน  
2) คณุอรอมุา กิจนวสิน          ผู้จดัการ 
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เร่ิมการประชุม 

 ประธานในที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหน่วยลงทุน และแจ้งข้อมูลองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ  
ดังนี  ้ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปี 2566  
มีผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมทัง้สิน้ 458 ราย จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้สิน้ 170,000,000 หน่วย มีผู้ ถือหน่วยเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง 7 ราย และเป็นผู้ รับมอบฉันทะจ านวน 30 ราย รวม 37 ราย คิดเป็นจ านวนหน่วยลงทุนรวมทัง้สิน้ 
63,675,343 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 37.4561 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้  
 ณ เวลา 14.00 น. คุณเภรี อิชยพฤกษ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
(“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2566 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ  
ไพร์มออฟฟิศ พร้อมให้ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการประชมุให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุรับทราบ 

ก่อนที่จะเร่ิมรายงานข้อมลูเพื่อรับทราบ และเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ตามวาระการประชมุต่าง ๆ คณุกษิดิ์เดช 
ศิริวิโรจน์สกุล (“ผู้ด าเนินการประชุม”) แจ้งต่อที่ประชุมเร่ืองการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมสามญั 
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยไม่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา รวมถึง 
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของ 
บริษัทจัดการ รวมถึงแจ้งข่าวการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่ วันที่ 30 มีนาคม 2566  
เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถพิจารณาข้อมูลในการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2566 ได้ทราบ
ล่วงหน้า รวมถึงชีแ้จงขัน้ตอนการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุ ดงันี ้

1. ในแต่ละวาระ จะมีการเปิดโอกาส ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกบั
วาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม 

2. กองทุนรวม ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตดัค าถามหรือการแสดงความเห็นที่ไม่สภุาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น 
หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือเป็นการรบกวนการประชมุ และก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ เข้าร่วมประชุมราย
อื่น 

3. ในกรณีที่มีค าถามที่เก่ียวข้องในวาระนัน้ ๆ ถกูส่งเข้ามาเป็นจ านวนมาก เพื่อรักษาระยะเวลาการประชมุ กองทนุ
รวมจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม  

ทัง้นี ้หากมคี าถามทีค่งค้างอยู่ บริษัทจดัการจะชีแ้จงและเผยแพร่ค าตอบ ผ่านทาง website ของตลาดหลกัทรัพย์และ
บริษัทจดัการ  พร้อมการเผยแพร่รายงานการประชมุในครัง้นี ้โดยจะแจ้งผ่านระบบ เผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุ หรือภายในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2566 

ประธานได้ด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระ ดงันี ้
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วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2565 

 ประธานแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบเก่ียวกับรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 บริษัท
จดัการ ได้เผยแพร่และจดัส่งข้อมลูรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 ไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชมุ
และรายละเอียดข้อมลูในแต่ละวาระผ่านทาง website ของตลาดหลกัทรัพย์และบริษัทจดัการในวนัท่ี 30 มีนาคม 2566 รวมถึง
ได้จดัส่งเอกสารให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านทางไปรษณีย์ 

ความเหน็บริษัทจัดการ 

 บริษัทจดัการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุ รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2565  

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม 

 ไม่มีค าถามจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

มติที่ประชุม 
 วาระนีเ้ป็นวาระรับทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนและสรุปวา่ที่ประชมุมีมติรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุประจ าปี 2565 

ก่อนเข้าสู่วาระที่  2 ผู้ ด าเนินการประชุมให้ข้อมูล เ ก่ียวกับภาพรวมอุตสาหกรรมของอาคารส านักงานใน
กรุงเทพมหานคร ดงันี ้

ปริมาณพืน้ที่อาคารส านกังานให้เช่า หรืออุปทานพืน้ที่อาคารส านักงานรวม ณ สิน้ปี 2565 มีอยู่ในตลาดประมาณ 
9.67 ล้านตารางเมตร โดยเป็นพืน้ที่ที่อยู่ในเขตศนูย์กลางธุรกิจ หรือ CBD จ านวน 4.66 ล้านตารางเมตร มีพืน้ที่อยู่ในระหว่าง
การก่อสร้างอีกราว 1.00 ล้านตารางเมตรซึง่คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จทัง้หมดในช่วงปี 2566 - 2569 ซึง่แบ่งเป็นช่วงปี 2566 ราว 
472,000 ตารางเมตร ปี 2567 ราว 283,000 ตารางเมตร และปี 2568 ราว 171,000 ตารางเมตร  

เมื่อพิจารณาความต้องการเช่าอาคารส านกังาน อตัราการเช่าโดยรวมลดลงจากปีก่อนหน้า 3% จากระดบั 82% มา
อยู่ที่ระดบั 79% ในช่วงเดียวกนัในปีก่อนหน้า ขณะที่อตัราค่าเช่าเฉล่ียในเขต CBD ส านกังานเกรดเอมีอตัราค่าเช่าเฉล่ียจะอยู่
ที ่867 บาทต่อตารางเมตร และหากเป็นส านกังานเกรดบีอยู่ที่ 558 บาทต่อตารางเมตร  

อตัราการเช่าของอาคารสิริภิญโญ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 อตัราการเช่าอยู่ที่ร้อยละ 47.5 หากมองไปในอนาคต
เนื่องจากสญัญาเช่าส่วนใหญ่ของผู้ เช่ามีระยะสญัญาอยู่ 3 ปี อตัราของสญัญาเช่าที่จะครบก าหนดในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 67 
ปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 13 และในปี 2568 มีร้อยละ 20 ขณะที่ราคาค่าเช่าเฉล่ียของอาคารอยู่ที่ 618 บาทต่อตารางเมตร 

จากนัน้คณุสจุิตตรา ศรีบรูพา ผู้จดัการอาคารในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้น าเสนอรายละเอียดในส่วน
แผนการปรับปรุงอาคารสิริภิญโญในปี 2565 ที่ผ่านมา รวมถึงแผนการปรับปรุงอาคารในอนาคต ตัง้แต่ปี 2566 เป็นต้นไป  ดงันี ้
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ระบบอาคารที่ด าเนินการในปี 2565 ประกอบด้วย ระบบปรับอากาศท าการซ่อม Purge ของเคร่ืองท าความเย็นตวัที่ 
3 ระบบบนัไดเล่ือนท าการลงทุนเปล่ียนใหม่ทัง้ขาขึน้และขาลงทดแทนบนัไดเล่ือนเดิม เนื่องจากการขาดแคลนอะไหล่และการ
ใช้งานมาอย่างยาวนาน ระบบไฟฟ้าและการส่ือสารท าการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเปล่ียน Capacity 
Bank การเปล่ียนเบรกเกอร์ป๊ัมน า้ดบัเพลิง และการเปล่ียนตวัหน่วงเวลา ATS  ในส่วนของระบบสุขาภิบาลงานหลักคือการ
เปล่ียนท่อน า้ภายในอาคารทัง้หมดซึ่งก่อนหน้านีใ้ช้ท่อน า้เหล็กท าให้เกิดปัญหาการร่ัวซึม โดยท าการเปล่ียนวสัดุเดิมจากท่อ
เหล็กเป็นท่อพีพีอาร์ซึง่มีความทนทาน มีอายกุารใช้งานยาวนาน และหมดปัญหาเร่ืองสนิม โดยเร่ิมด าเนินการในปี 2565 และ
ท าต่อเนื่อง 5 ปี ส่วนระบบอัคคีภัยจะด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบอาคาร ในปี 2565 ด าเนินการเปล่ียน
แบตเตอร่ีของป้ายทางเดินหนีไฟ เปล่ียนสายฉีดน า้ดบัเพลิงและเปล่ียนตู้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานอาคารจะเป็นงานปรับปรุงเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้ผู้ เช่าโดยในปี 2565 มีการปรับปรุงห้องคนขบัรถส่วนกลาง  

ในแผนการปรับปรุงอาคาร 5 ปีข้างหน้า (ปี 2566 - ปี 2570) จะมีทัง้หมด 5 ระบบ คือ ระบบท าความเย็นจะท าการ
เปล่ียนเคร่ืองท าความเย็น รวมถึงอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง ระบบจดัเก็บค่าจอดรถจกัรยานยนต์ซึง่ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการ 
ระบบไฟฟ้าเป็นการเปล่ียนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า และระบบดบัเพลิงจะท าการเปล่ียนตู้ควบคมุ เคร่ืองป๊ัมน า้ 
และระบบโทรศพัท์ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการศกึษา 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของกองทุนรวม  

โดยผู้ด าเนินการประชมุ เป็นผู้ เสนอรายละเอียด ดงันี ้ 

บริษัทจัดการ ได้สรุปผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และรายละเอียดที่ส าคัญที่เกิดขึน้ ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2565 และเห็นสมควรที่จะแถลงผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
ต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566 เพื่อรับทราบ โดยสามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
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ความเหน็บริษัทจัดการ 
บริษัทจดัการ เห็นวา่ ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมตามงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

มีความถกูต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม  

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม โดยมีผู้สอบถามเข้ามาดังนี ้

ค าถามที่ 1 คุณทองทศ แพงลาด ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามมา 3 ประเด็น ประเด็นแรก
เร่ืองอัตราการเช่า 47.5 ขณะที่พืน้ที่เช่าใหม่เพิ่มขึน้ จะส่งผลกระทบต่อผู้ สนใจเช่าใหม่หรือผู้ เช่าเดิมที่ใกล้
สิน้สุดสัญญาหรือไม่ อย่างไร ประเด็นที่สอง สัดส่วนของสัญญาเช่าที่ก าลังจะครบก าหนดมีอยู่ 67% และ
สถิติการต่อสญัญาของปี 2565 อยู่ที่ 85% ไม่แน่ใจว่าผู้ เช่าเดิมที่ครบอายสุญัญาในปี 2566 จะมีโอกาสที่จะ
ต่อสญัญาเช่ากบัอาคารที่เท่าไร และมีแนวทางอย่างไรในการเพิ่มจ านวนผู้ เช่าให้มากกว่า 47.5% ประเด็นที่
สาม สถานการณ์โควิดที่ผ่านพ้นไป ท าให้เศรษฐกิจฟืน้ตวัขึน้ ทางบริษัทจดัการมองว่ามีความเส่ียงอื่นท่ีต้อง
เฝา้ระวงัอยู่หรือไม่ อย่างไร 

ค าตอบ คณุเภรี ตอบค าถาม โดยตอบค าถามประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่สองว่า อตัราการเช่าในช่วงต้นปี 2566 มีผู้
เช่ารายใหญ่ขนาด 1,436 ตารางเมตรเข้าท าสญัญาเช่า ท าให้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 นี ้มีอตัราการเช่า
อยู่ที่ร้อยละ 53.8 ในระหว่างในปี 2563 มีผู้ เช่ารายใหญ่ออกจากพืน้ที่ และในช่วงปลายปี 2563 ถึงต้นปี 
2564 มีการหยุดชะงักของความต้องการเช่าพืน้ที่ส านักงานเนื่องด้วยโควิด 19 โดยที่ผ่านมากองทุนรวม
พยายามประคบัประคองผู้ เช่าเดิมโดยการช่วยเหลือเร่ืองค่าเช่าซึ่งท าให้อตัราการต่อสญัญาเช่าที่ผ่านมาอยู่
ในระดบัที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึน้ของอุปทานส านกังานอย่างต่อเนื่อง ท าให้การแข่งขนัสงูขึน้ทัง้
การเสนอค่าเช่าที่ต ่ากว่าในอดีต หรือการให้ข้อเสนอส่วนลดค่าเช่า ทางกองทุนรวมมีการให้ข้อเสนอกบัผู้เช่า
ใหม่และผู้ เช่าเดิมที่ต้องการขยายพืน้ท่ีด้วยอตัราค่าเช่าพิเศษเพื่อจงูใจให้ตดัสินใจเช่าพืน้ที่กบัอาคาร รวมถึง
ก าหนดแนวทางเพื่อเพิ่มอัตราการเช่าของอาคารด้วยช่องทางการตลาดคือเว็บไซต์ของอาคารที่ใกล้เสร็จ
สมบรูณ์ โดยใช้น าเสนอรายละเอียดพืน้เช่าให้ผู้สนใจเช่ารับรู้ ในประเด็นทีส่ามความเส่ียงที่กองทนุรวมกงัวล 
คือ อปุทานพืน้ท่ีส านกังานท่ีเพิ่มขึน้ และการแข่งขนัในตลาดที่สงูขึน้ ผู้ เช่ามีตวัเลือกจ านวนมาก คาดว่าราคา
ค่าเช่าจะเป็นปัจจยัหลกัในการเลือกเช่าของผู้สนใจเช่า ซึง่กองทนุรวมเองก าลงัท าการตลาดเร่ืองดงักล่าว 

 

มติที่ประชุม 

 วาระนีเ้ป็นวาระรับทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนและสรุปวา่ที่ประชมุมีมติ รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 
ของกองทุนรวม 

วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  

โดยผู้ด าเนินการประชมุ เป็นผู้ เสนอรายละเอียด ดงันี ้ 
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ขอเสนอต่อที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2565 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) โดยกองทุนรวมได้จัดท าและอนุมัติ 
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรอง จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เสร็จสิน้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรที่จะรายงานต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน 
เพื่อรับทราบดงันี ้

 
 

 
ประธานได้ชีแ้จงถงึเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ของผู้สอบบญัชี ดงันี ้

  1) การรับรู้รายได้ค่าเช่าและบริการ 

 วิธีการตรวจสอบ 
• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในหลักของกองทุนฯ ที่เก่ียวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถาม

ผู้ รับผิดชอบ ท าความเข้าใจ เลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุที่ผู้บริหารกองทนุฯ ออกแบบไว้ 
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบเก่ียวกบัรายได้ที่เกิดขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชีเพื่อตรวจสอบ

การรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในสญัญาและสอดคล้องกบันโยบายการรับรู้รายได้ของกองทนุฯ 
• สอบทานใบลดหนีท้ี่กองทนุฯ ออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 
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• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ของรายได้ตลอด
ระยะเวลาบญัชี 

 2) การวดัมลูค่าของเงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

   วิธีการตรวจสอบ 
• ท าความเข้าใจเก่ียวกับการค านวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนฯโดยการสอบถาม

ผู้ รับผิดชอบ 
• พิจารณาขอบเขตและวตัถุประสงค์ในการประเมินมลูค่ายุติธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ และประเมินเทคนิคและ

แบบจ าลองที่ผู้ประเมินราคาอิสระเลือกใช้ในการประเมินมลูค่ายตุิธรรมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินที่จดัท าโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ ตลอดจนพิจารณาความสม ่าเสมอของการใช้เทคนิคและแบบจ าลอง รวมถึงประเมินความรู้
ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระดงักล่าวโดยการตรวจสอบกบัข้อมลูสาธารณะ 

• สอบทานข้อมูลที่จ าเป็นและข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประเมินโดยการเปรียบเทียบข้อมูลประมาณการผลการ
ด าเนินงานในอดีตกับผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงของกองทุนฯเพื่อประเมินการใช้ดลุยพินิจของบริษัทจดัการฯใน
การประมาณผลการด าเนินการ 

• ตรวจสอบกบัสญัญาเช่าตลอดจนทดสอบการค านวณมลูค่ายตุิธรรมตามแบบจ าลองและข้อสมมติฐาน 
• สอบทานการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ 

ความเหน็บริษัทจดัการ 

 บริษัทจดัการเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ของกองทนุรวม มีความถกูต้องและเหมาะสม 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม 

 ไม่มีค าถามจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
มติที่ประชุม 

 วาระนีเ้ป็นวาระรับทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนและสรุปวา่ที่ประชมุมีมติ รับทราบงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) 
และบัญชีก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565  

วาระที่ 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2565 

โดยผู้ด าเนินการประชมุ เป็นผู้ เสนอรายละเอียด ดงันี ้ 
ตามที่กองทุนรวมได้มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  

โดยก าหนดให้บริษัทจัดการ ฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของ 
รอบปีบญัชี โดยจ่ายอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ส าหรับปี 2565 ทางกองทนุรวมมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล รายละเอียดดงันี ้
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ส าหรับปี 2565 กองทนุรวมมีก าไรสทุธิ 71.84 ล้านบาท เมื่อพิจารณารายการหกัส ารองเพื่อการซ่อมแซมปรับปรุง

อสงัหาริมทรัพย์ 4.15 ล้านบาท ท าให้ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว 67.69 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 34.00 ล้านบาท 
คิดเป็นสดัส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50.23 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว ทัง้นีเ้มื่อพิจารณารายการปรับปรุงเพื่อพิจารณาถงึ
ความจ าเป็นในการด ารงเงินสด กองทนุรวมมีรายการขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์จ านวน 37.00 
ล้านบาท ท าให้กองทนุรวมมกี าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วหลงัพิจารณาความจ าเป็นในการด ารงเงินสดเป็นจ านวน 30.69 ล้านบาท 
ส่งผลให้กองทนุรวมจา่ยเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 110.80 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว 

อย่างไรกต็าม ในปี 2564 กองทนุรวมมีก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว 40.89 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 35.04 
ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.68 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว ทัง้นีเ้มื่อพจิารณารายการปรับปรุงเพื่อ
พิจารณาถึงความจ าเป็นในการด ารงเงินสด กองทนุรวมมีรายการขาดทนุท่ียงัไม่เกดิขึน้จากการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์
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จ านวน 3.41 ล้านบาท ท าให้กองทนุรวมมีก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วหลงัพิจารณาความจ าเป็นในการด ารงเงินสดเป็นจ านวน 
37.48 ล้านบาท ส่งผลให้กองทนุรวมจา่ยเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 93.48 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว 

ความเหน็บริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการเห็นว่า การจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565 (จากผลการด าเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 และก าไรสะสม) มีความถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ
จดัการกองทนุรวม และเห็นสมควรท่ีจะรายงานต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อรับทราบ 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม 

ไม่มีค าถามจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

มติที่ประชุม 

 วาระนีเ้ป็นวาระรับทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนและสรุปวา่ที่ประชมุมีมติรับทราบเร่ืองการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
2565 ของกองทนุรวม 

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 

โดยผู้ด าเนินการประชมุ เป็นผู้ เสนอรายละเอียด ดงันี ้ 

บริษัทจัดการได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
กองทนุรวมประจ าปี 2566 โดยมีค่าตอบแทน 675,000  บาท ประกอบด้วยรายชื่อดงันี ้

 

 
 ตารางเปรียบเทียบอตัราคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
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ความเหน็บริษัทจดัการฯ 

บริษัทจัดการฯ เห็นว่า ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการท าหน้าที่ ทัง้นีค้่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีดงักล่าว 
เป็นไปตามอตัราตลาดที่ผู้สอบบญัชีใช้ในการด าเนินการสอบบญัชีให้กับบุคคลทัว่ไปรายอื่นๆ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม 

ไม่มีค าถามจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

มติที่ประชุม 

 วาระนีเ้ป็นวาระรับทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนและสรุปวา่ที่ประชมุมีมติรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม 

 เมื่อไม่มีค าถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งการปิดประชมุเวลา 14.44 น. และกล่าวขอบคณุ
ทกุท่านท่ีมาร่วมประชมุในวนันี ้

ปิดการประชุมเวลา 14.44 น. 

 _________________________________ 
 (นายเภรี อิชยพฤกษ์) 

 ประธานท่ีประชมุ 

 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ 

 โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 


