ที่ อ. 10 - 01/64

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

เรื่อง

การรายงานข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ศาลาแอทสาทร (SSPF) สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แทนการจัดประชุมสามัญของผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี 2564

เรียน

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ศาลาแอทสาทร (SSPF)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. งบการเงินของกองทุนรวม สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
2. แบบฟอร์มสาหรับข้อซักถาม และ/หรือความเห็น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่จะจัดขึน้ ในปี พ.ศ. 2564 และเพื่อ
บรรเทาผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการจัดประชุมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลเป็ นจานวนมาก สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการกากับตลาดทุนได้ออกประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน./จ. 10/2564
เรื่อง การผ่อนผันดาเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด 19”) ลงวันที่ 21
มกราคม 2564 ซึ่งกาหนดให้ในกรณีท่ีการประชุมสามัญประจาปี ท่ีจดั ขึน้ ในปี พ.ศ. 2564 ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมใดเป็ นการประชุมเพื่อรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบเท่านัน้ โดยไม่มีการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจ
ดาเนินการด้วยวิธีการอื่นแทนการจัดประชุมสามัญประจาปี เพื่อรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลได้
เนื่องจากวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญประจาปี ท่ีจะจัดขึน้ ในปี 2564 ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ ศาลาแอทสาทร (SSPF) (“กองทุนรวม”) มีเพียงวาระเพื่อรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบ โดยไม่มี
การขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน อีกทั้งเพื่อความปลอดภัย ทางด้านสุขอนามัยของผูถ้ ือหน่วยลงทุนและผูท้ ่ีเกี่ย วข้องกับการ
ประชุมสามัญของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจาปี 2564 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด (“บริษัท
จัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม จึง เห็นสมควรดาเนินการตามแนวทางของประกาศดังกล่าว โดยการจัดส่ง
รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวม ประจาปี 2564 มีรายละเอียดเป็ นไปตามข้อมูลที่บริษัทจัดการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
ในการนี ้ บริษัทจัดการจึงขอนาส่งรายงานข้อมูลของกองทุนรวม ประจาปี 2564 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนรับทราบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1

เรื่องที่ 1 :

รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องทีส่ าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

บริษัทจัดการของแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับการ
จัดการกองทุนรวมในเรื่องสาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 การจัดการกองทุนรวมในเรื่องทีส่ าคัญทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2563
กองทุน รวมมี การลงทุน ในทรัพ ย์สิน หลักที่ มีกรรมสิ ท ธิ์โดยสมบูร ณ์ (Freehold) ในที่ ดิ น พร้อมอาคาร
สานักงานอาคารแอทสาทร ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณถนนสาทรใต้ ปากซอยสาทร 11 (ซอยเซนต์หลุยส์) แขวงยานนาวา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นอาคารสานักงานที่ก่อสร้างเสร็จ เมื่อปี 2552 อาคารแอทสาทรเป็ นอาคารสูง 25 ชัน้ มีพืน้ ที่ใช้สอย
รวม 17,516.44 ตารางเมตร โดยมีการแบ่งพืน้ ที่เช่าให้กับผูเ้ ช่าพืน้ ที่หลายราย ในปั จจุบัน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)
กองทุนรวมได้ให้เช่าพืน้ ที่แก่ผเู้ ช่าทัง้ สิน้ จานวน 3 ราย ดังนี ้
ชั้น
1
1
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ขนาดพืน้ ที่
(ตร.ม.)
122.80
80.00
304.72
304.72
982.60
982.60
982.60
982.60
982.60
982.60
982.60
982.60
982.60
982.60
982.60
982.60
982.60
982.60
982.60
982.60
982.60

ผู้เช่า
ธนาคารออมสิน
คุณอัครนันท์ ศรชานิ (ร้าน Café’ de Golfio)
- ว่าง - ว่าง ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
- ว่าง บริษัท พีพีเอส เอเวอร์ ริช จากัด
- ว่าง - ว่าง ธนาคารออมสิน
- ว่าง - ว่าง - ว่าง - ว่าง - ว่าง - ว่าง - ว่าง - ว่าง - ว่าง 2

ระยะเวลาเช่า
(ปี )
3
3
3
3
3
3
3
-

ทัง้ นี ้ ในปั จจุบนั มีผเู้ ช่าพืน้ ที่ตามสัญญาเช่าพืน้ ที่และบริการ จานวนทัง้ หมด 5,115.8 ตารางเมตร คิดเป็ น
ร้อยละ 29.21 ของพืน้ ที่ให้เช่าทัง้ หมด โดยมีอตั ราค่าเช่าเฉลี่ยจานวน 691.5 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่
ตัง้ แต่ปลายเดือนมีนาคม 2564 ผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานครได้มีประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิ ดสถานที่เป็ นการ
ชั่วคราว ฉบับที่ 25 ให้ปิดสถานที่ในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครเป็ นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 9
พฤษภาคม 2564 และมีการประกาศขยายระยะเวลาการปิ ดสถานที่ เป็ นการชั่วคราวเรื่อยมาตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ฉบับที่ 27,29,31,32,34,39,41 และ 42 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจจานวนมาก แม้ว่าต่อมาได้มีการประกาศผ่อนคลาย
มาตรการโดยการให้เปิ ดดาเนินการบางสถานที่แล้วก็ตาม
ทั้งนี ้ ผูเ้ ช่าพืน้ ที่ของอาคารแอทสาทร ก็ได้รบั ผลกระทบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และได้มีการร้องขอการ
เยียวยาจากอาคารแอทสาทร โดยมีผเู้ ช่าได้รบั การเยียวยาทัง้ สิน้ จานวน 3 ราย ดังนี ้
1. บจก. ทริกา้ โย้ก ผูเ้ ช่าพืน้ ที่ชนั้ 5 ประกอบธุรกิจให้บริการสอนโยคะ และออกกาลังกาย ซึ่งอยู่ภายใต้
คาสั่งปิ ดสถานที่ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้รบั มาตรการเยียวยาโดยการงดเก็บค่าเช่า
และค่าบริการตามระยะเวลาที่ปิดกิจการชั่วคราวตามจริง (ปั จจุบนั สิน้ สุดสัญญาเช่าพืน้ ที่และบริการเมื่อ 31 สิงหาคม 2564)
2. บจก. พีพีเอส เอเวอร์ ริช ผูเ้ ช่าพืน้ ที่ชนั้ 15 ประกอบธุรกิจจาหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยการจัดอบรม
สัม มนาเพื่ อชักชวนผู้สนใจให้มาร่วมธุ รกิ จ ซึ่ง อยู่ภายใต้คาสั่งปิ ดสถานที่ ตั้ง แต่ วันที่ 26 เมษายน 2564 จนถึ ง วัน ที่ 30
กันยายน 2564 ได้รบั มาตรการเยียวยาโดยการงดเก็บค่าเช่าและค่าบริการตามระยะเวลาที่ปิดกิจการชั่วคราวตามจริง
3. คุณอัครนันท์ ศรชานิ ผูเ้ ช่าพืน้ ที่ชั้น 1 ประกอบธุรกิจรร้านกาแฟ Café’ de Golfio ได้รบั มาตรการ
เยียวยาโดยการงดเก็บค่าเช่าและค่าบริการตามระยะเวลาที่ปิดกิจการชั่วคราวตามจริง จากผลกระทบจากการไม่มียอดขาย
เนื่องจากลูกค้าในอาคารสานักงานมีการปฏิบตั ิงานที่บา้ น
สืบเนื่องจากมาตรการเยียวยาประกอบ เป็ นผลให้กองทุนรวมขาดรายได้ จานวนทัง้ สิน้ 4,349,521 บาท
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) ทั้งนี ้ มาตรการเยียวยาทั้งหมดพิจารณาจากผู้เช่าพืน้ ที่ท่ีได้รับผลกระทบโดยทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อบรรเทาภาระของผูเ้ ช่าพืน้ ที่ท่ไี ด้รบั ผลกระทบ และเพื่อให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่สามารถเช่าพืน้ ที่เพื่อประกอบธุรกิจต่อไปได้
เหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญที่กระทบต่อการดาเนินงานของกองทุนรวมในปี ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 กองทุนรวมได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ต่อสัญญาเช่าและสัญญา
บริการจาก บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ที่และผูร้ บั บริการรายใหญ่ของอาคารแอทสาทร โดย
มีระยะเวลาการเช่าและบริการ 9 ปี เริ่มตัง้ แต่วันที่ 1 กันยายน 2555 สาหรับชั้น 22-27 (6 ชั้น) จานวนพืน้ ที่รวม 5,475.60
ตารางเมตร และต่อมาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 23 เมษายน 2559 ผูเ้ ช่าได้ทาการเช่าพืน้ ที่เพิ่มเติมอีกจานวน 2
ชั้น (ชั้น 21 และชั้น 20 ตามลาดับ) จานวนพืน้ ที่รวม 1,825.20 ตารางเมตร ดังนั้น การที่ผูเ้ ช่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญาเช่า
และบริการดังกล่าวกับกองทุนรวม จะส่งผลให้กองทุนรวมมีรายได้ลดลงจานวน 41.44 ล้านบาท ต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 40.46
3

ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของอาคารแอทสาทรทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลแก่ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม สาหรับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถนุ ายน 2565
1.2 แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
ในปี 2564 กองทุนรวมได้มีการพิจารณาแบ่งพืน้ ที่ให้เช่าจากการเปิ ดให้เช่าแบบยกชัน้ เป็ นการแบ่งพืน้ ที่
ขนาดเล็กลงเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผูต้ อ้ งการเช่าพืน้ ที่ท่เี ปลี่ยนไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ตอ้ งการลดค่าใช้จ่ายทางตรงของธุรกิจ และต้องการลดพืน้ ที่เช่าสานักงานลง
อีกทั้ง กองทุนรวมได้มีการติดต่อไปยังตัวแทนขายพืน้ ที่ ของบริษัทต่าง ๆ และตัวแทนขายพืน้ ที่อิสระ
เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับพืน้ ที่ว่างของอาคารเป็ นการเพิ่มเติม ซึ่งมีผใู้ ห้ความสนใจเข้ามาดูพืน้ ที่เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ กองทุนรวมยัง
มีการพัฒนาอาคารทางกายภาพทัง้ ภายในและภายนอกอาคารให้ดสู วยงามเพื่อให้เป็ นที่ช่ืนชอบของผูส้ นใจเช่าพืน้ ที่
ในส่ ว นของแนวทางการจัดการกองทุน รวมในอนาคต บริษั ท จัด การจะบริหารจัดการให้เ ป็ น ไปตาม
แนวทางที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างผลประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญ
และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
การลงมติ
เนื่องจากเป็ นเรื่องเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

เรื่องที่ 2 :

รับทราบฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และงบการเงินสาหรับปี บัญชีสนิ้ สุด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทีผ่ ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวมตามที่ปรากฎในงบการเงินสาหรับปี บญ
ั ชี สิน้ สุด ณ

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม ดังมีรายละเอียดปรากฎ
ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สามารถสรุปได้ดงั นี ้
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สรุปงบดุล
รวมสินทรัพย์

1,928,908,998.92 บาท

รวมหนีส้ ิน

33,722,535.69 บาท

สินทรัพย์สทุ ธิ

1,895,186,463.23 บาท

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยลงทุน

11.3484 บาท

จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ณ วันสิน้ ปี

167,000,000 หน่วย

ในรอบปี 2564 กองทุนรวมมีสนิ ทรัพย์สทุ ธิ 1,895,186,463.23 บาท ลดลงจากปี 2563 ซึง่ เท่ากับ
1,922,245,741.48 บาท คิดเป็ นประมาณร้อยละ 1.41 โดยในปี 2564 มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยลงทุนอยู่ท่ี 11.3484 บาท
สรุปงบกาไรขาดทุน
รวมรายได้

113,740,208.36 บาท

รวมค่าใช้จา่ ย

43,020,625.67 บาท

กาไรจากการลงทุนสุทธิ

70,719,582.69 บาท

รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ สุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน

(19,038,360.30) บาท
51,681,222.39 บาท

ในรอบปี บัญชีท่ีผ่านมา กองทุนรวมมีรายได้รวม 113,740,208.36 บาท ลดลงจากปี 2563 ซึ่งเท่ากับ
132,290,386.13 บาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 14.02 โดยสาเหตุหลักคือการลดลงของรายได้จากค่าสาธารณูปโภค จาก
มาตรการปฏิบตั ิงานที่บา้ น (Work From Home) ของธุรกิจของผูเ้ ช่าพืน้ ที่ในอาคาร รวมถึงมาตรการเยียวยาผูเ้ ช่าพืน้ ที่ท่ไี ด้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะที่ กองทุนมีค่าใช้จ่ายรวม 43,020,625.67 บาท ลดลง
จากปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 45,763,578.70 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.99 และทัง้ นีก้ องทุนมีกาไรจากการลงทุนสุทธิ 70,719,582.69
บาท ในขณะที่มีรายการขาดทุนทางบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากราคาประเมินทรัพย์สินลดลงจาก
สมมติฐานการไม่ต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่และบริการของผูเ้ ช่ารายใหญ่
สรุปงบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน

19,788,887.57 บาท

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน (เงินปั นผลจ่าย)

(78,740,500.64) บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

(58,951,613.07) บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

82,606,836.41 บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

23,665,223.34 บาท
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ในรอบปี บญ
ั ชีท่ีผ่านมา กองทุนรวมได้จ่ายเงินปั นผลเป็ นจานวน 78,740,500.64 บาท และมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี บญ
ั ชี จานวน 23,665,223.34 บาท ซึ่งบริษัทจัดการจะได้พิจารณาจัดการเงินส่วนนีอ้ ย่าง
เหมาะสมต่อไป
ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564)
จานวน
(บาท)
30,707,480.22
4,853,690.69
427,124.76
970,738.12
5,409,574.54
414,800.00
5,939.07
231,278.27
43,020,625.67

ค่าธรรมเนียม
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
รวม

คิดเป็ นร้อยละ
ต่อ NAV.(%)
1.62%
0.26%
0.02%
0.05%
0.29%
0.02%
0.00%
0.01%
2.27%

ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และงบการเงิน
สาหรับปี บญ
ั ชีสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ได้จดั ทาขึน้
อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบรายงานฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
และงบการเงินสาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
การลงมติ
เนื่องจากเป็ นเรื่องเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

เรื่องที่ 3 :

รับทราบการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2564
กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุน

รวม โดยกาหนดให้บริษัทจัดการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิท่ีไม่รวม
กาไรที่ยังไม่เกิดขึน้ จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ประจารอบระยะเวลาบัญชีนนั้ ทัง้ นี ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
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กองทุนรวมมีกาไรสุทธิจานวน 70,719,582.69 บาท บริษัทจัดการจึงพิจารณาประกาศจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 ให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยมีกาหนดการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 กันยายน 2564 ในอัตรา 0.3854 บาทต่อหน่วยลงทุน
ประวัติการจ่ายเงินปั นผล

สิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2555

อัตราเงินปั นผลจ่าย
(ต่อหน่วยลงทุน)
งดจ่ายเงินปั นผล

สิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2556

0.108

สิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2557

0.140

สิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2558

0.260

สิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2559

0.370

สิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2560

0.450

สิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2561

0.456

สิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2562

0.463

สิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2563

0.4715

สิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2564

0.3854

รอบปี บัญชี

ทัง้ นี ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คิดเป็ นร้อยละ 91
ของกาไรสุทธิท่ีไม่รวมกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจารอบระยะเวลาบัญชีซ่งึ มีจานวนสูงกว่าอัตราที่ระบุไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวม
ที่กาหนดให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิท่ีไม่รวมกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากการประเมินค่าหรือ
การสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประจารอบระยะเวลาบัญชีนนั้
ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
การลงมติ
เนื่องจากเป็ นเรื่องเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มกี ารลงมติ
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เรื่องที่ 4 :

รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีสาหรับปี บัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บริษัทจัดการได้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่งบริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม ในการ
สอบบัญชีสาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 โดยมีรายละเอียดผูส้ อบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ดังนี ้
ผูส้ อบบัญชี

ความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย
กับบริษัทจัดการ กองทุนรวม
และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
ที่ตงั้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917
2. นายเทอดทอง เทพมังกร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787
3. นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9622
4. นางสาวรฐาภทร ลิม้ สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10508
ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียอื่นนอกจากการเป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม

เลขที่ 100/19 ชัน้ ที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
410,000 บาท
ตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี ้ ผูส้ อบบัญชีแห่งบริษัท พีวี ออดิท จากัด ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวมตัง้ แต่ปี
2552 รวมเป็ นระยะเวลา 13 ปี โดยในปี ท่ีผ่านมา (สาหรับปี บญ
ั ชีสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) มีค่าใช้จ่ายในการสอบ
บัญชี จานวน 410,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสม มี
ความรู ค้ วามเชี่ย วชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของกองทุ น รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์ และไม่ มี
ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับ บริษัทจัดการ กองทุนรวม ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว โดยมีความอิสระต่อการทาหน้าที่ จึงเห็นควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดงั มีรายนามข้างต้นแห่งบริษัท พีวี ออดิท
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม สาหรับ สาหรับปี บญ
ั ชีสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบ
บัญชีจานวน 410,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของ
กองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สาหรับสาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอข้างต้น
การลงมติ
เนื่องจากเป็ นเรื่องเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
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ในการนี ้ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รบั รายงานข้อมูลและเอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวข้อง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความเห็น เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ บริษัทจัดการได้
จัดเตรียมช่องทางสาหรับการส่ง ข้อซักถามและ/หรือแสดงความเห็นของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนกรุ ณา
กรอกข้อมูล และข้อซักถามและ/หรือแสดงความเห็นลงในแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวมายังบริษัทจัดการ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน
2564 หรือผ่านทางอีเมลของบริษัทจัดการได้ท่ี kungsriasset.property@krungsri.com
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนมีการสอบถามข้อมูลใด ๆ บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดทาสรุปประเด็น
สาคัญในลักษณะคาถามและคาตอบ และเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภาพร ลีนะบรรจง)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด

หากท่านมีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังฝ่ ายลูกค้าบุคคลและบริการ โทร. 0-2657-5757
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1.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

แบบฟอร์มสำหรับข้อซักถำมและ/หรือแสดงควำมเห็น
ของการรายงานข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ศาลาแอทสาทร (SSPF)
สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนแทนการจัดประชุมสามัญของผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี 2564

วันที่.......................................
ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
ชื่อ............................................................................นามสกุล...................................................................................
ที่อยู่เลขที่..................................... หมู่บา้ น/อาคาร............................................................... หมู่ท่.ี ............................
ตรอก/ซอย.............................................ถนน.........................................ตาบล/แขวง..................................................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................................
หมายเลขโทรศัพท์....................................โทรศัพท์มือถือ.....................................อีเมล...............................................
เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ศาลาแอทสาทร (SSPF) (“กองทุนรวม”) โดย ณ วันเสนอข้อซักถาม
และ/หรือแสดงความเห็นนี ้ ถือหน่วยลงทุนเป็ นจานวน...................................................................หน่วยลงทุน
ขอเสนอข้อซักถาม และ/หรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของกองทุนรวม ดังต่อไปนี ้
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มฉบับนี ้ ตลอดจนเอกสารหลักฐานแสดงตนและเอกสารประกอบข้อซักถาม และ/
หรือแสดงความเห็น (ถ้ามี) ซึ่งนาส่งให้แก่บริษัทจัดการพร้อมแบบฟอร์มฉบับนี ้ ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน
ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

ลงชื่อ ...........................................................ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(..........................................................)

หมำยเหตุ :
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะเสนอข้อซักถามและ/หรือแสดงความเห็น ต้องเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งมีรายชื่อเป็ น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจากการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (book closing date) เมื่อวันที่
7 ตุลาคม 2564 เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการกาหนดสิทธิผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่จะได้รบั การจัดส่ง
รายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจาปี 2564
2. ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะเสนอข้อซักถามและ/หรือแสดงความเห็น บริษัทจัดการขอให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนแนบเอกสารแสดงตนดังต่อไปนี ้ มาพร้อมกับแบบฟอร์มฉบับนี ้
2.1
กรณีบคุ คลธรรมดา
2.1.1

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
•

2.1.2

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรที่ราชการออกให้ ที่ยังไม่
หมดอายุของผูถ้ ือหน่วยลงทุน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหน่วยลงทุน

บุคคลธรรมดาสัญชาติอื่น
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•

สาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุของผูถ้ ือหน่วยลงทุน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน

2.2

กรณีนิติบคุ คล

2.2.1

นิติบคุ คลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
•

•

2.2.2

สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3
เดื อ น พร้อ มลงนามรับ รองสาเนาถูก ต้อ งโดยมี ผู้มี อ านาจกระท าการแทนนิ ติ บุค คลนั้น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรที่ราชการออกให้ ที่ยังไม่
หมดอายุ ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล (กรณีสญ
ั ชาติไทย) หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล (กรณีสญ
ั ชาติอื่น) พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล

นิติบคุ คลซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ
•

•

สำเนำหนังสือรับรองกำรเป็ นนิติบคุ คล ซึ่งแสดงถึงอำนำจของผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล
ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่มีอำนำจที่นิติบุคคลประเทศนัน้ จดทะเบียนตัง้ อยู่ โดยมีอำยุไม่เกิน 3
เดือน พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนดังกล่ำว และประทับตรำ
สำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ำมี)
(หำกเอกสำรใดมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภำษำอังกฤษ ให้จดั ทำคำแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบมำพร้อม
กันด้วย และให้ผมู้ ีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลนัน้ ลงนำมรับรองควำมถูกต้องของคำแปล)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรที่ราชการออกให้ ที่ยังไม่
หมดอายุ ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล (กรณีสญ
ั ชาติไทย) หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล (กรณีสญ
ั ชาติอื่น) พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อซักถามและ/หรือความเห็น ที่ได้เสนอมาในแบบฟอร์มที่มีขอ้ มูล
ไม่ถูกต้องและครบถ้วน หรือไม่ปรากฏชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามรายชื่อจากการปิ ดสมุดทะเบียน หรือไม่ได้แ นบ
เอกสารหลักฐานแสดงตนตามที่กาหนด
4. เพื่อประโยชน์ของการรวบรวมข้อซักถามและความเห็น การจัดทาสรุ ปประเด็นสาคัญในลักษณะคาถามและ
คาตอบ และการเผยแพร่ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบได้ภายในเวลาที่เหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่พิจารณาข้อซักถาม และ/หรือ ความเห็นของแบบฟอร์มที่ได้ส่งมายังบริษัทจัดการ ผ่านทางอีเมลของ
บริษัทจัดการที่ kungsriasset.property@krungsri.com ภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
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