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ส่วนท่ี 1 
สรปุข้อมลูส ำคญัของหน่วยทรสัต ์(Fact Sheet) 

ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ 
(Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust: BOFFICE) 

บริษทั ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท ์จ ำกดั (ผูจ้ดักำรกองทรสัต)์  
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กสิกรไทย จ ำกดั (ทรสัตี) 

1. สำระส ำคญัของกองทรสัต์ 

ช่ือกองทรสัต ์(ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิร ัช
ออฟฟิศ 

ช่ือกองทรสัต ์(องักฤษ) Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust 
ช่ือย่อ BOFFICE 
ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์ บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ทรสัตี บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรพัย ์ 

ทสิโก ้จ ากดั 

1.1 ข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยทรสัตใ์นครัง้น้ี 

จ านวนหน่วยทีเ่สนอขาย ไมเ่กนิ 515,310,000 หน่วย 
มลูคา่เสนอขายรวมทัง้สิน้ ไมเ่กนิ 5,153,100,000 บาท 
มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย 10 บาทต่อหน่วย 
ราคาหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขาย 10 บาทต่อหน่วย 
ลกัษณะการเสนอขาย การเสนอขายหน่วยทรัสต์ ในครัง้ น้ี มิได้ เป็นการเสนอขาย

หน่วยทรสัตต์่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
การเสนอขายต่อนกัลงทุนรายยอ่ย จะเสนอขายใหเ้ฉพาะลกูคา้หรอื
ผูท้ี่คาดว่าจะเป็นลูกคา้ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจดัจ าหน่าย 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจดัจ าหน่าย 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทหลกัทรพัย์ ทิสโก ้
จ ากดั 

สรปุข้อมูลส ำคญัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์และหนังสือช้ีชวน ซ่ึง
เป็นเพียงข้อมูลสรปุเก่ียวกบักำรเสนอขำย ลกัษณะและควำมเส่ียงของกองทรสัต์ ดงันัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษำ
ข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ ซ่ึงสำมำรถขอได้จำกผู้จดัจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต์และผู้จดักำร
กองทรสัต์ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือช้ีชวนท่ีบริษัทย่ืนต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
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ประเภทหน่วยทรสัต์ ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ โดยผู้จ ัดการกองทรสัต์จะยื่นขอจด
ทะเบยีนหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

คุณสมบตัขิองหน่วยทรสัต์ เป็นหน่วยทรสัตป์ระเภทระบุชื่อและช าระเตม็มลูค่าทัง้หมด และไม่
มขีอ้จ ากดัการโอน เวน้แต่ขอ้จ ากดัการโอนที่เป็นไปตามกฎหมาย
ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

วธิกีารจดัสรร จดัสรรโดยใช้ดุลพนิิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

สดัสว่นการเสนอขาย  
• บรษิทั ภริชับุร ีจ ากดั และกลุม่

บุคคลเดยีวกนั 
ประมาณ 157,000,000 – 161,000,000 หน่วย  หน่วย โดยจ านวน
หน่วยทรสัต์ที่จะจดัสรรให้แก่ บรษิทั ภริชับุร ีจ ากดั และ/หรอืกลุ่ม
บุคคลเดยีวกนัจะคดิเป็นสดัสว่นไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 25 ของจ านวน
หน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายจรงิได้ทัง้หมด และเมื่อรวมส่วน
ของกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่
ออกและเสนอขายจริงได้ทัง้หมดหลังจากปิดการเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์นครัง้น้ี 

• ผูม้อุีปการคุณของภริชับุร ี ประมาณ 9,000,000 – 18,000,000 หน่วย 

• นกัลงทุนสถาบนั ประมาณ 220,000,000 – 240,000,000 หน่วย 

• บุคคลตามดุลพนิิจของผูจ้ดัการการ
จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่าย 

ประมาณ 110,000,000 – 120,000,000 หน่วย 

ชว่งเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ วนัที ่8 – 11 มกราคม พ.ศ. 2561 
เงือ่นไขการจองซือ้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธใิน

การปิดรบัจองซือ้หน่วยทรสัตก์่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 
กรณีหากยอดการจองซือ้หน่วยทรสัตค์รบตามก าหนดแลว้ 

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรระดมทุนในครัง้น้ี 

เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทัง้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล ซึ่งกองทรสัต์จะน าเงนิที่ได้จากการระดมทุนดงักล่าว 

จ านวนไมเ่กนิ 5,153.10 ลา้นบาท และเงนิจากการกูย้มืเงนิระยะยาว ในวงเงนิทัง้สิน้ไมเ่กนิ 1,750.00 ลา้นบาท คดิเป็น

สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 26 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมสงูสดุทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนครัง้แรก โดยทรสัตใีนฐานะทรสัตขีอง

กองทรสัต์จะเขา้ท าสญัญาเงนิกูก้บัธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  ซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบัทรสัต ีและเป็น

หนึ่งในทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย (ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีด

เพิม่เตมิไดจ้าก สว่นที ่2 ขอ้ 2.6 “การกูย้มืเงนิ”) ไปลงทุนในโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ มลูค่าทรพัยส์นิ

รวมไมเ่กนิ 6,605.00 ลา้นบาท 
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1.3 รำยละเอียดท่ีส ำคญัเก่ียวกบัอสงัหำริมทรพัยท่ี์กองทรสัตจ์ะเข้ำลงทนุครัง้แรก 

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์เป็นโครงการอาคารส านักงานซึ่งถูกพฒันาขึน้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ 

Mixed-Use Commercial Complex บนถนนสุขุมวทิตอนต้น ที่ประกอบไปดว้ยอาคารส านักงาน และศูนยก์ารคา้อยู่ใน

พืน้ทีโ่ครงการเดยีวกนัอยา่งลงตวั โดยในพืน้ทีข่องโครงการ Mixed-Use Commercial Complex น้ีประกอบดว้ยอาคาร 

4 อาคาร ไดแ้ก่ (1) อาคารส านกังานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์(2) อาคารเดอะกลาสควอเทยีร ์ (3) อาคารเดอะ

วอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์และ (4) อาคารเดอะฮลีกิสค์วอเทยีร ์ 

โดย กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าพืน้ที่โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ซึ่งประกอบดว้ยพื้นที่ส่วน

ใหญ่ในอาคารส านักงานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ และพืน้ทีท่ีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานอาคารส านกังานซึ่ง

เป็นพื้นที่บางส่วนในอาคารเดอะกลาสควอเทียร์ และ อาคารเดอะวอเตอร์ฟอลควอเทียร์  รวมถึงการเข้ารบัโอน

กรรมสทิธิใ์นระบบสาธารณูปโภค และสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานอาคารส านกังาน รวมเรยีกทรพัยส์นิ

หลกัทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนครัง้แรกวา่ “โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์”  โดยกองทรสัตจ์ะไม่เขา้ลงทุนใน

พื้นที่ใช้ประโยชน์อนัเป็นศูนย์การค้า ด ิเอ็มควอเทยีร์ และพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่างอาคารส านักงาน และ

ศนูยก์ารคา้  

 

หมายเหตุ (1) อาคารส านักงานภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร์ (2) อาคารเดอะกลาสควอเทยีร์ (3) อาคารเดอะวอเตอร์ฟอลควอเทยีร์ (4) อาคาร
เดอะฮลีกิซค์วอเทยีร ์ 

 

รำยละเอียด โครงกำรภิรชัทำวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์
ลกัษณะของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทุน 
ท่ีตัง้ บรเิวณถนนสขุมุวทิตอนตน้ ระหวา่งซอยสขุมุวทิ 35 และซอยสขุมุวทิ 39 

เชื่อมต่อโดยตรงกบัสถานีรถไฟฟ้า (BTS) พรอ้มพงษ์ 

1 

2 

3 

4 
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รำยละเอียด โครงกำรภิรชัทำวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์
เจ้ำของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ทีด่นิเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั ภริชับุร ีจ ากดั มเีน้ือทีร่วม 13 ไร ่0 งาน 32 

ตารางวา (กองทรสัตม์ไิดเ้ขา้ลงทุนในทีด่นิอนัเป็นทีต่ ัง้ของโครงการ) 
เจ้ำของกรรมสิทธ์ิอำคำรของ
โครงกำรก่อนกองทรสัตเ์ข้ำลงทนุ 

บรษิทั ภริชับุร ีจ ากดั 

เจ้ำของกรรมสิทธ์ิในสงัหำริมทรพัย์
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงกำรก่อน
กองทรสัตเ์ข้ำลงทนุ 

บรษิทั เพนตา้ 591 จ ากดั 

พืน้ท่ีรวม (Gross Floor Area) ประมาณ 94,853 ตารางเมตร ซึง่รวมพืน้ทีส่ านกังานใหเ้ชา่ พืน้ทีส่ว่นกลางสว่น
ส านกังาน พืน้ทีจ่อดรถสว่นส านกังาน และพืน้ทีส่ าหรบัวางงานระบบ และพืน้ทีท่ี่
เกีย่วเน่ืองกบัโครงการ 

พืน้ท่ีให้เช่ำสทุธิ (Net Leasable 
Area) 

ประมาณ 49,732 ตารางเมตร ซึง่รวมพืน้ทีส่ านกังานใหเ้ชา่บรเิวณชัน้ 15 ถงึชัน้ 
42 และบางสว่นของชัน้ 43 และพืน้ทีบ่างสว่นของชัน้ M ซึง่เป็นพืน้ทีร่า้นคา้ปลกี 

ปีท่ีโครงกำรเร่ิมด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย ์

มนีาคม พ.ศ. 2558 

รำยละเอียดกำรลงทนุ 
ลกัษณะกำรลงทนุ 1) สทิธกิารเชา่พืน้ทีร่ะยะยาวบางสว่นในโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทยีร ์
2) กรรมสิทธิใ์นระบบสาธารณูปโภคและสังหาริมทรัพย์ที่ เกี่ยวเน่ืองกับ

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์
ระยะเวลำลงทุน นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนสทิธกิารเชา่พืน้ทีร่ะยะยาวบางสว่นในอาคารส านกังาน 

ภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์จนถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2587 
มลูค่ำท่ีกองทรสัตจ์ะเข้ำลงทุน ไมเ่กนิ 6,605 ลา้นบาท 

 
สรุปราคาประเมนิของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน 

รำคำประเมินของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้ำลงทุน  
บริษทั ซีบีอำรอี์  

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(ล้ำนบำท) 

บริษทั โจนส ์แลง ลำซำลล ์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(ล้ำนบำท) 

มลูค่ำท่ีกองทรสัตจ์ะเข้ำลงทุน
สงูสดุไม่เกิน 
(ล้ำนบำท) 

6,1781 6,0622 6,605 
ทีม่า :         1 ราคาประเมนิมลูคา่อสงัหารมิทรพัยข์อง บรษิทั ซบีอีารอ์ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ตามรายงานการประเมนิมลูคา่อสงัหารมิทรพัย ์

ฉบบัลงวนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ราคา ณ วนัที ่1 มถุินายน พ.ศ. 2560)  

         2 ราคาประเมนิมลูคา่อสงัหารมิทรพัยข์อง บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตามรายงานการประเมนิมลูคา่

อสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ราคา ณ วนัที ่1 มถุินายน พ.ศ. 2560) 
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ทัง้น้ี ที่ปรกึษาทางการเงนิร่วมกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดต้รวจสอบสมมตฐิานหลกัของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที่ใชใ้น

การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนแลว้ ไมพ่บสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อวา่สมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประเมนิ

มูลค่าดงักล่าวไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทยีบกบัผลประกอบการในปัจจุบนั และผลประกอบการเฉลี่ยในอดตีของทรพัยส์นิ

ตลอดจนแนวโน้มของตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยรวมถงึท าเลทีต่ ัง้และศกัยภาพของทรพัยส์นิ อย่างไรกต็าม  

ผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นจรงิอาจแตกต่างจากสมมติฐานดงักล่าวได้  หรอืเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจไม่เป็นไปตามที่

คาดการณ์ (นกัลงทุนสามารถพจิารณาสว่นที ่2 ขอ้ 3 “สรุปสาระส าคญัของรายงานการประเมนิ”) 

ความสมเหตุสมผลของราคาในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้แรกของกองทรสัต์ 

ในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนครัง้แรกน้ี กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าพืน้ที่ระยะยาว 

รวมถงึกรรมสทิธิใ์นระบบสาธารณูปโภค เครื่องมอื และอุปกรณ์ในโครงการ ในมลูค่าสงูสุดไม่เกนิ 6,605 ลา้นบาท (ไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษีธุรกจิเฉพาะ ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง) โดยใน

การก าหนดมูลค่าสุดท้ายที่กองทรสัต์จะลงทุนทรพัย์สนิหลกั ผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มคีวาม

เกีย่วขอ้ง เช่น ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต ์อตัราผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมทีน่ัก

ลงทุนจะไดร้บั ศกัยภาพในเชงิพาณิชยข์องทรพัยส์ิน อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก อตัราผลตอบแทนที่

จะไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหน้ี รวมถงึการลงทุนทางเลอืกอื่น ๆ และการส ารวจความ

ตอ้งการของนักลงทุนสถาบนั (Bookbuilding) ซึ่งจะกระท าผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย คอื ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 

ทัง้น้ี ราคาทีก่องทรสัต์จะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะเขา้ลงทุนครัง้แรกทีร่าคาสงูสดุไมเ่กนิ 6 ,605 ลา้นบาทนัน้เป็นราคาทีส่งู

กว่าราคาประเมินของทรพัย์สินต ่าสุดที่จดัท าโดยผู้ประเมินราคาทรพัย์สินอิสระสุดประมาณ 543 ล้านบาท หรื อ

ประมาณรอ้ยละ 8.96 ตามวธิรีายได ้(Income Approach) ซึง่ประเมนิราคา ณ วนัที ่1 มถุินายน พ.ศ. 2560 

ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิเหน็ว่าราคาลงทุนสูงสุดดงักล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม โดยพจิารณาจาก

อตัราเงนิจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นปีแรกของกองทรสัตต์ามงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละประมาณการ

ปันสว่นแบ่งก าไรส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่ วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

ที่สอบทานโดยผู้ตรวจสอบบญัช ีเท่ากบัรอ้ยละ 7.10 ซึ่งเป็นอตัราเงนิจ่ายให้แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที่เหมาะสมสามารถ

เทียบเคียงได้กับอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  และ/หรือกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัย์อื่นที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับทรพัย์สินที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุนเป็นครัง้แรก  และมีขนาดมูลค่า

หลักทรพัย์ตามราคาตลาด ตัง้แต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จ านวน 3 กองทรสัต์ (ได้แก่ ทรสัต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย์และสทิธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้  “TPRIME”, ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร์ “GVREIT”, และทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อาคารส านักงาน 

จแีลนด ์“GLANDRT”)  และ 4 กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ (ไดแ้ก่ กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาว

เวอร ์โกรท “CPTGF”, กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ CPN คอมเมอรเ์ชยีล โกรท “CPNCG”, กองทุนรวม

สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์พรม์ออฟฟิศ “POPF”, กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ควอลติี้ เฮา้ส์ “QHPF”) 
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ซึง่มคี่าเฉลีย่อตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยเท่ากบัรอ้ยละ 6.61 โดยอา้งองิจากขอ้มลูทีจ่ดัท าและเปิดเผยโดยตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย  

ทัง้น้ี เพื่อใหน้ักลงทุนสามารถพจิารณาราคาประเมนิตามช่วงเวลาทีส่อดคล้องกบัวนัทีก่องทรสัต์คาดว่าจะเขา้ลงทุนใน

ทรพัยส์นิหลกัครัง้แรก ทางทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการกองทรสัต์ จงึไดท้ าการปรบัปรุงราคาประเมนิต ่าสุด ตาม

รายงานการประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ ของ บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งประเมนิราคา ณ 

วนัที่ 1 มถุินายน พ.ศ. 2560 ให้สอดคลอ้งกบัวนัที่กองทรสัต์คาดว่าจะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัครัง้แรก ณ วนัที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2561 ดว้ยการปรบัปรุงวนัทีเ่ริม่ตน้กระแสเงนิสดในการประเมนิมลูค่า โดยมไิดป้รบัปรุงสมมตฐิานอื่นใด 

ซึง่ผลลพัธจ์ากการปรบัปรงุดงักล่าวเท่ากบั 6,165 ลา้นบาท แตกต่างจากราคาทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนในทรพัยส์นิหลกัครัง้

แรกทีร่าคาสงูสดุไม่เกนิ 6,605 ลา้นบาท เป็นจ านวนประมาณ 440 ลา้นบาท หรอืประมาณรอ้ยละ 7.14 ตามวธิรีายได ้

(Income Approach) ซึ่งต ่ากว่าสดัส่วนเมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคาประเมนิก่อนการปรบัปรุง ณ วนัที่ 1 มถุินายน พ.ศ. 

2560  

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.4 “เรื่องความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิและ
ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์กีย่วกบัความสมเหตุสมผลของราคาทีล่งทุนในทรพัยส์นิ” 

ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ 

กองทรสัต์มนีโยบายที่จะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนครัง้แรก โดยน าพื้นที่ของทรพัย์สนิ

ดงักล่าวออกใหเ้ชา่แก่ผูเ้ชา่รายยอ่ย โดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์(REIT Manager) จะเป็นผูจ้ดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ

ของกองทรสัต์ผ่านการก าหนดนโยบายและการวางกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์เพื่อก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสุดแก่กองทรสัต์และจะมอบหมายหน้าที่ในการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ภริชัแมนเนจเมน้ท์ใน

ฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ (Property Manager) ซึง่หน้าทีด่งักล่าว ไดแ้ก่ การน าทรพัยส์นิไปจดัหาผลประโยชน์ใน

รปูของการให้เช่าพืน้ที่ตามนโยบายในการจดัหาผลประโยชน์ที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผู้ก าหนดไวต้ดิต่อประสานงาน

และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าพื้นที่ และจดัเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าตอบแทนเพื่อน าส่งกองทรสัต์ ตลอดจน

บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ให้อยู่ในสภาพที่ดแีละพรอ้มจดัหาผลประโยชน์ โดยผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัยจ์ะเป็นผูด้ าเนินการจดัหาผูส้นใจที่จะเช่าพืน้ที่ของทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนครัง้แรก และเพิม่

อตัราการเช่าพืน้ที่ดว้ยการโฆษณาผ่านทางสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถงึการใหเ้ขา้ชมสถานที่และการเจรจา

กบัผูท้ีส่นใจโดยตรง 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก สว่นที ่2 ขอ้ 4 “ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย”์ 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนและอตัรำกำรใช้บริกำรพื้นท่ีอำคำรของโครงกำรภิรชัทำวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์

ตัง้แต่เปิดด ำเนินกำรจนถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 

รำยกำร 

ปี พ.ศ. 25581 ปี พ.ศ. 2559 ม.ค. – ก.ย. พ.ศ. 2560 

ล้ำนบำท 
สดัส่วนต่อ

รำยได้รวม 
ล้ำนบำท 

สดัส่วนต่อ

รำยได้รวม 
ล้ำนบำท 

สดัส่วนต่อ

รำยได้รวม 

อตัรำกำรเช่ำพืน้ท่ี ณ 

วนัส้ินงวด 
ร้อยละ 43.9 ร้อยละ 87.0 ร้อยละ 98.7 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่

และคา่บรกิาร 
72.5 73.2% 296.7 85.3%  349.8 89.1% 

รายไดอ้ื่น 26.6 26.8%  51.1 14.7%  42.7 10.9%  

รวมรำยได้ 99.1 100.0%  347.8 100.0%  392.5 100.0%  

ตน้ทุนการด าเนินงาน

และคา่ใชจ้า่ยการขาย

และบรหิาร 

42.9 43.3% 120.7 34.7%  96.0 24.5%  

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อน

ดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือม

รำคำ และค่ำตดั

จ ำหน่ำย (EBITDA) 

56.2 56.7%  227.1 65.3%  296.5 75.5%  

ทีม่า:  จดัท าโดยอา้งองิจากงบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิภายในบรษิทั ของภริชับุร ีและเพนตา้ 591 

หมายเหตุ:  1 โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์เปิดด าเนินการเมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2558 ผลประกอบการของปี 2558 จงึเป็นผล

ประกอบการส าหรบัชว่งเดอืนมนีาคม ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2558 

ทัง้น้ี สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ ไดใ้นสว่น

ที ่2 ขอ้ 2.1.5 “ผลการด าเนินงานของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ก่อนการลงทุนโดยกองทรสัต์” 
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1.5 งบก ำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติส ำหรบังวด 12 เดือน ช่วงเวลำประมำณกำร วนัท่ี 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2561 – 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

ขอ้มูลที่ระบุในหวัขอ้น้ีที่ไม่ใช่ขอ้เท็จจรงิในอดตี อาจเป็นขอ้มูลในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 

(Forward-looking Statement) โดยขอ้มลูดงักล่าวอยู่บนขอ้สมมตฐิานหลายประการที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบ 3 และอยู่

ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่ งอาจท าให้ผลที่เกิดขึ้นจรงิแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัจากที่

ประมาณการไว้ ทัง้น้ีข้อมูลในส่วนน้ีไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นค ารบัรอง ค ารบัประกนั หรอืการคาดการณ์ภายใต้

สมมตฐิานที่ถูกตอ้งของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ที่ปรกึษาทางการเงนิ และไม่ควรถูกพจิารณาว่า

ประมาณการดงักล่าวจะบรรลุผลหรอืน่าจะบรรลุผล เน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวจดัท าบนสมมติฐานในช่วงเวลาที่จดัท า

รายงานขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตเิทา่นัน้ 

รายไดแ้ละเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีแ่ทจ้รงิอาจจะแตกต่างจากรายไดแ้ละเงนิจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีป่รากฎ

ในประมาณการของกองทรสัต์ นอกจากน้ีประมาณการก าไรและเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยของกองทรสัต์จะไมไ่ดร้บัการ

ปรบัปรงุส าหรบัเหตุการณ์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัวนัทีข่องเอกสารฉบบันี้  

ขอ้มลูในสว่นน้ีอยูบ่นสมมตฐิานหลายประการ ซึง่แมจ้ะมกีารระบุตวัเลข ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

และทีป่รกึษาทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมเหตุสมผล ณ วนัที่จดัท ารายงานขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมต ิ

แต่สมมตฐิานและการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสีย่งทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเมอืง และการ

แข่งขนัที่ส าคญัจ านวนมาก ซึ่งผู้จดัการกองทรสัต์ ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ และที่ปรกึษาทางการเงนิไม่สามารถ

ควบคุมได ้อกีทัง้ยงัตัง้อยู่บนสมมตฐิานเกี่ยวกบัการตดัสนิใจทางธุรกจิในอนาคตทีอ่าจเปลีย่นแปลงได ้ดงันัน้ผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และทีป่รกึษาทางการเงนิจงึไมส่ามารถรบัรองไดว้า่ประมาณการดงักล่าวจะเกดิขึน้

จรงิ ขอ้มูลทางการเงนิที่คาดการณ์ในเอกสารฉบบัน้ีอาจมคีวามแตกต่างจากผลที่เกดิขึน้อย่างมนีัยส าคญั ผูล้งทุนควร

ระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการในสว่นน้ี 
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งบก ำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติส ำหรบังวด 12 เดือน1 
 ช่วงเวลำประมำณกำร วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 – 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

 (ลา้นบาท) 
รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 539.91  
รายไดอ้ื่น 59.37  
รายไดด้อกเบีย้ 0.43  
รวมรำยได้ 599.71  
  

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการจดัการอสงัหารมิทรพัย์ (104.95)  
คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ (27.41)  
คา่ธรรมเนียมการจดัการและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทรสัต์ (26.21)  
คา่ใชจ้า่ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ (53.61) 
คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ (3.94)  
ตน้ทุนทางการเงนิ (86.62) 
รวมค่ำใช้จ่ำยของกองทรสัต ์ (302.75)  
  

ประมำณกำรก ำไรสทุธิท่ีสำมำรถน ำมำจ่ำยประโยชน์ตอบแทน 296.96 
  

หกัออก    รายไดจ้ากคา่เชา่และบรกิารทีม่ไิดร้บัช าระเงนิสดจรงิ (0.14) 
หกัออก    ประมาณการส ารองเงนิสดเพื่อรายจ่ายฝ่ายทุน (11.99) 
บวกกลบั  สว่นต่างระหวา่งตน้ทุนทางการเงนิทีค่ านวณดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิกบัตน้ทุน

ทางการเงนิทีจ่า่ยจรงิ 
35.02 

 
ประมำณกำรเงินสดสทุธิท่ีสำมำรถน ำมำจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน 319.86 
บวกกลบั คา่ใชจ้า่ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจ าหน่าย 53.61  
ประมำณกำรเงินสดสทุธิท่ีสำมำรถน ำมำจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 373.47  
ประมำณกำรเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ2 366.00 

หมายเหต:ุ  1 งบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ อ้างองิจากรายงานและขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบังวด 12 
เดอืน ช่วงเวลาประมาณการ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ซึง่จดัท าโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์และ
สอบทานโดย บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

 2  ประมาณการเงนิจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุนค านวณจากอตัราการจา่ยเงนิปันผลไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของเงนิ
สดสุทธทิีส่ามารถน ามาจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 

ทัง้น้ี ผู้จดัการกองทรสัต์ได้ท าการประมาณการอตัราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ โดยมสีมมตฐิานในการระดมทุน 

กรณีลงทุนในทรพัย์สนิมูลค่า 6,605.00 ล้านบาท และขนาดกองทรสัต์ 6,873.10 ล้านบาท ดงัน้ี (1) เงนิทุนจากการ

เสนอขายหน่วยทรสัต ์จ านวน 5,153.10 ลา้นบาท (2) เงนิกูย้มืระยะยาว จ านวน 1,720.00 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด 

ดงัน้ี  
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ประมำณกำรเงินสดสทุธิท่ีสำมำรถน ำมำจ่ำยให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต่์อหน่วย 

 (ลา้นบาท) 
ประมำณกำรเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ  
-  ประโยชน์ตอบแทน 312.39 
-  เงนิลดทุน 53.61 
ประมำณกำรเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุ 366.00 
  

จ ำนวนหน่วยทรสัต ์(หน่วย) 1 515,310,000 
  

ประมำณกำรเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย   
-  ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท) 0.606  
-  เงนิลดทุนต่อหน่วย )บาท(  0.104  
ประมำณกำรเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย (บำท) 0.710  
  

ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต่์อหน่วย  2  
-  อตัราการจา่ยประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (รอ้ยละ) 6.06 
-  อตัราการจา่ยเงนิลดทุนต่อหน่วย (รอ้ยละ) 1.04 
ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต่์อหน่วย (ร้อยละ) 7.10 
  

กรณีท่ีมีกำรรบัรู้ผลขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจำกกำรด้อยค่ำของสิทธิกำรเช่ำแบบเส้นตรง 
ประมำณกำรเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย  
-  ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท) 0.232  
-  เงนิลดทุนต่อหน่วยจากคา่ใชจ้า่ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจ าหน่าย (บาท) 0.104  
  เงนิลดทุนต่อหน่วยจากขาดทุนจากการประเมนิคา่ทรพัยส์นิจากการดอ้ยคา่ของสทิธกิารเช่า
แบบเสน้ตรง )บาท(  

0.374 

ประมำณกำรเงินจ่ำยให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัตต่์อหน่วย (บำท) 0.710  
  

ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต่์อหน่วย  2  
-  อตัราการจา่ยประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (รอ้ยละ) 2.32 
-  อตัราการจา่ยเงนิลดทุนต่อหน่วยจากคา่ใชจ้า่ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดั
จ าหน่าย (รอ้ยละ) 

1.04 

-  อตัราการจา่ยเงนิลดทุนต่อหน่วยจากขาดทุนจากการประเมนิคา่ทรพัยส์นิจากการดอ้ยคา่ของ
สทิธกิารเชา่แบบเสน้ตรง (รอ้ยละ) 

3.74 

ประมำณกำรอตัรำเงินจ่ำยให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต่์อหน่วย (ร้อยละ) 7.10 
 

หมายเหต:ุ  1 จ านวนหน่วยทรสัต์เป็นตัวเลขอ้างอิง โดยค านวณมาจากหน่วยทรสัต์จ านวนไม่เกิน 515.31 ล้านหน่วย จ านวน
หน่วยทรสัตท์ีก่องทรสัตจ์ะออกเสนอขายสุดทา้ย อาจน้อยกวา่ หรอืเทา่กบัทีป่ระมาณการนี้ไวไ้ด้ 
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 2  ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต่อหน่วย ค านวณจากราคาเสนอขายทีร่าคา 10 บาท ซึง่เป็นเพยีงการ
แสดงประมาณการส าหรบัปีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และไม่อาจรบัรองผลได้ว่าจะ
เป็นไปตามอตัราดงักล่าวหรอืไม ่

 
ประมาณการอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์จากตารางขา้งตน้ค านวณมาจากการจ่ายผลตอบแทนในอตัรารอ้ยละ 
98 ของเงนิสดสทุธทิีส่ามารถน ามาจา่ยประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน ราคาทรพัยส์นิทีล่งทุนที ่6,605 ลา้นบาท และ
ราคาหน่วยทรสัต์ที่ 10 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นเพยีงการแสดงประมาณการงบก าไรขาดทุนส าหรบังวด 12 เดอืน ตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และไมอ่าจรบัรองผลได ้โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน
เอกสารแนบ 3 

1.6 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทรสัต ์

เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์ทัง้หมด 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของ

กองทรสัต ์

เพดำน% ของ NAV ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัครัง้

แรก หรือ NAV ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรก

บวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทนุ ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำ

ลงทนุเพ่ิมเติม (ถ้ำมี)  

• คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดที่
จา่ยเป็นประจ า ซึง่ไมร่วมถงึ
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดที่
จา่ยรายครัง้ (เมือ่มกีารเพิม่ทุนหรอื
ไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกั) 

ไมเ่กนิ 15.0% ต่อปี 

• คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดที่
จา่ยรายครัง้ (เมือ่มกีารเพิม่ทุน ไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั) 

ไมเ่กนิ 12.0% ต่อครัง้ 
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ทัง้น้ี โดยมรีายละเอยีดเพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์ทีส่ าคญั ดงัน้ี 
 

1) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีส่ าคญัของกองทรสัตใ์นการจดัตัง้กองทรสัตค์รัง้แรก และทีจ่า่ยเป็นประจ า โดย
เพดานของคา่ธรรมเนียมจะแสดงเป็นรอ้ยละต่อปี เวน้แต่จะระบุเป็นอยา่งอื่น 

 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของ

กองทรสัต ์

เพดำน% ของ NAV ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัครัง้

แรก หรือ NAV ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรก

บวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทนุ ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำ

ลงทนุเพ่ิมเติม (ถ้ำมี)  

• คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ค่ำธรรมเนียมในกำรบริหำรจดักำรกองทรสัต ์: ไมเ่กนิ 0.75% 

• คา่ธรรมเนียมทรสัต ีและผูเ้กบ็รกัษา
ทรพัยส์นิ 

ไมเ่กนิ 1.0%  

• คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

• คา่ธรรมเนียมผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ 

ไมเ่กนิ 3.0% 
 

• คา่ใชจ้า่ยในการซ่อมแซมและ
บ ารงุรกัษาอสงัหารมิทรพัย ์

ตามทีจ่า่ยจรงิ 

• คา่ใชจ้า่ยดา้นการจดัการ
อสงัหารมิทรพัย ์

ตามทีจ่า่ยจรงิ 

• คา่เบีย้ประกนัภยั ตามทีจ่า่ยจรงิ 

• ภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีจ่า่ยจรงิ 

• คา่ใชจ้า่ยอื่นใดทีม่มีลูคา่มากกวา่ 
0.01% ของ NAV 

• คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาดา้นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์: ไมเ่กนิ 
2.5% 

• คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาอื่น ๆ : ไมเ่กนิ 1.0% 

• คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ 
 

รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ เป็นไปตามทีป่รากฏในสว่นที ่2 ขอ้ 10 
“คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์” 

 

2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีส่ าคญัของกองทรสัต์ทีจ่่ายเป็นรายครัง้ (เมื่อมกีารเพิม่ทุน ไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึง่ทรพัยส์นิหลกั) โดยเพดานของคา่ธรรมเนียมจะแสดงเป็นรอ้ยละต่อครัง้ 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของ

กองทรสัต ์

เพดำน% ของ NAV ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัครัง้

แรก หรือ NAV ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรก

บวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทนุ ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำ

ลงทนุเพ่ิมเติม (ถ้ำมี)  

• คา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ค่ำธรรมเนียมในกำรได้มำซ่ึงทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์
(Acquisition fee) : ไมเ่กนิ 0.75% ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีไ่ดม้าของ
กองทรสัต ์(กรณีทรพัยส์นิของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์) 
และไมเ่กนิ 1.00% ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีไ่ดม้าของกองทรสัต์ (กรณี
ทรพัยส์นิของบุคคลอื่นทีไ่มเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์) 
ค่ำธรรมเนียมในกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์
(Disposal Fee) : ไมเ่กนิ 0.50% ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ าหน่ายไปของ
กองทรสัต 

• คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาทางการเงนิ ไมเ่กนิ 1.0% 

• คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ 

ไมเ่กนิ 3.0% 

• คา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธก์ารเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์ 

ไมเ่กนิ 1.0% 

หมายเหต:ุ  ค่าใชจ้่ายบางรายการไม่ได้คดิเป็นอตัรารอ้ยละของ NAV ดงันัน้ เพดานค่าใชจ้่ายน้ีจงึเป็นเพยีงประมาณการเพือ่ค านวณเป็นอตัรา
รอ้ยละของ NAV เท่านัน้ ทัง้น้ี โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิของค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทรสัต์ ในสว่นที ่2 
ขอ้ “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์” 

1.7 เง่ือนไขในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทรสัต ์

ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ภิรชัออฟฟิศน้ี จดัตัง้ขึ้นโดยมีเงื่อนไขในการยกเลิกการจดัตัง้

กองทรสัต ์ดงัน้ี 

1. มีผู้จองซื้อไม่ถึงสองร้อยห้าสิบราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตามข้อบังคบัตลาด

หลกัทรพัยเ์กีย่วกบัการรบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

2. มลูค่าหน่วยทรสัต์ทีจ่องซื้อเมื่อรวมกบัมลูค่าเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์และ/หรอืสถาบนัการเงนิ และ/หรอื

บรษิัทประกนัชวีติ และ/หรอืบรษิัทประกนัวนิาศภยั และ/หรอืนิติบุคคลประเภทอื่นที่สามารถให้สนิเชื่อแก่

กองทรสัต์ได้ (ถ้าม)ี มมีูลค่าไม่เพยีงพอที่จะลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์หรอืไม่ถงึจ านวนตามที่ระบุไวใ้นแบบ

แสดงรายการขอ้มลูซึง่เท่ากบัมลูคา่ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้แรก 
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3. มกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูก้่อตัง้ทรสัต์ ทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอื 

ผูล้งทุนต่างดา้ว ไมเ่ป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด และไมส่ามารถแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

4. ไมส่ามารถโอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัต ีเพือ่ก่อตัง้กองทรสัตใ์หแ้ลว้เสรจ็ภายในสบิห้า

วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

2. ควำมเส่ียงส ำคญัของกำรลงทนุในหน่วยทรสัต ์

การลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์มคีวามเสีย่ง ผู้ลงทุนควรพจิารณาปัจจยัความเสีย่งดงัต่อไปน้ีอย่างรอบคอบ

ก่อนที่จะตดัสนิใจลงทุน ทัง้น้ี ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงความเสีย่งส าคญัของการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์โดย

สรุปเท่านัน้ เน้ือหาในรายละเอยีดของปัจจยัความเสีย่งไดร้ะบุไวใ้นส่วนที่ 2 ขอ้ 1 “ปัจจยัความเสีย่ง” ของเอกสาร

ฉบบัน้ี 

2.1 ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรด ำเนินธรุกิจของกองทรสัต ์

(1) ความเสีย่งจากการที่กองทรสัต์ เป็นทรสัต์ที่อยู่ระหว่างการก่อตัง้ โดยยงัไม่มผีลการด าเนินงานในอดตีที่นัก
ลงทุนสามารถอา้งองิในการพจิารณาตดัสนิใจเขา้ลงทุน 

(2) ความเสีย่งจากการทีผ่ลการด าเนินงานและผลประกอบการของกองทรสัตข์ึน้อยูก่บัความสามารถของผูจ้ดัการ
กองทรสัต์และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ในการจัดการและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีจ่ะเขา้ลงทุนครัง้
แรก  

(3) ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่าพืน้ทีใ่นทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนไม่ใหค้วามยนิยอมในการเปลีย่นคู่สญัญาผูใ้ห้
เชา่พืน้ทีจ่ากเจา้ของทรพัยส์นิเดมิเป็นกองทรสัต์ 

(4) ความเสี่ยงจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏิบัติตามสญัญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การบรหิาร หรือการจดัหา
ผลประโยชน์ในทรพัยส์นิทีจ่ะเขา้ลงทุนครัง้แรก 

(5) ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารผดินดัช าระค่าเช่าและ/หรอืค่าบรกิาร และ/หรอืยอมเลกิสญัญา
เช่าและสญัญาบรกิารก่อนก าหนด ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน
ของกองทรสัต ์

(6) ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อสญัญา และ/หรอืการหาผูเ้ช่าและผูบ้รกิารเมื่ออายุสญัญาเช่าพืน้ทีแ่ละสญัญา
บรกิารครบก าหนดอายุสญัญาในเวลาใกลเ้คยีงกนั และ/หรอืการต่ออายุสญัญาหรอืเขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ทีแ่ละ
สญัญาบรกิารใหมภ่ายใตเ้งือ่นไขทีก่องทรสัตไ์ดร้บัประโยชน์น้อยลงกวา่ทีเ่คยไดร้บั 

(7) ความเสีย่งเกีย่วกบัคูแ่ขง่ทางการคา้ในการด าเนินธุรกจิของกองทรสัต์ 
(8) ความเสีย่งจากการทีก่องทรสัตอ์าจมคีา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 
(9) ความเสีย่งจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ 
(10) ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการกูย้มื 

2.2 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้ำลงทนุครัง้แรก 

(1) ความเสีย่งเกีย่วกบัทางเขา้-ออกของทรพัยส์นิ 
(2) ความเสีย่งเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์ทางเชื่อมระหวา่งสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส 
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(3)  ความเสีย่งเกีย่วกบัภยัธรรมชาต ิอุทกภยั และภยัโจรกรรม 
(4) ความเสีย่งเกี่ยวกบัอตัราเงนิชดเชยจากการประกนัภยัทรพัย์สนิในกรณีที่ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน

ครัง้แรกเกดิความเสยีหายอาจไมคุ่ม้กบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีก่องทรสัตอ์าจสญูเสยี 
(5) ความเสีย่งเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตจ์ะลงทุนอยูภ่ายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑท์างกฎหมายเกีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม การปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์างกฎหมายดงักล่าวอาจสง่ผลใหก้องทรสัตม์คี่าใชจ้่ายและภาระความ
รบัผดิหลายดา้น 

(6) ความเสีย่งจากกรณีถกูเวนคนืทีด่นิ 

2.3 ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยโ์ดยกองทรสัต ์

(1) ความเสีย่งเกีย่วกบัการด าเนินการของกองทรสัตเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัย์ 
(2) ความเสีย่งเน่ืองจากมลูค่าของทรพัยส์นิที่กองทรสัต์ลงทุนตามการประเมนิค่าโดยบรษิทัประเมนิค่าทรพัยส์นิ

ไม่ได้เป็นเครื่องแสดงมูลค่าที่แท้จรงิของทรพัย์สนิและไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าราคาของทรพัย์สนินัน้จะ
เป็นไปตามทีป่ระเมนิไมว่า่ในปัจจุบนัหรอืในอนาคต 

(3) ความเสีย่งจากปัจจยัต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบให้มูลค่าทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนลดลงอย่างมี
นยัส าคญั 

(4) ความเสีย่งของมูลค่าของสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัต์จะลงทุน ซึ่งอาจลดลงตามระยะเวลาเช่าที่
เหลอือยู ่และจะมผีลใหม้ลูคา่หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตล์ดลงตามสว่นไปดว้ย 

2.4 ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรลงทนุในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตโ์ดยผูล้งทนุ 

(1) ความเสี่ยงอัน เกิดจากการที่ตลาดด้านการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เพื่ อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยเป็นตลาดคอ่นขา้งใหม่ 

(2) ความเสีย่งจากผลการด าเนินงานจรงิของกองทรสัต์อาจมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัจากประมาณการ
ก าไรไม่ว่าโดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิาย ซึ่งอาจท าใหก้องทรสัต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่ประมาณ
การไว้ตามรายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งผลก าไรตามสมมติฐานที่มีความไม่
แน่นอน 

(3) ความเสีย่งของผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนจะไดร้บัจากหน่วยทรสัต์น้อยกว่าผลตอบแทนทีก่องทรสัตไ์ดร้บัจากการ
ด าเนินการของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุน 

(4) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีในประเทศไทยและ/หรอืการแก้ไขกฎหมาย กฎ หรอื
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

(5) ความเสีย่งดา้นภาษแีละคา่ธรรมเนียมของกองทรสัต ์
(6) ความเสีย่งอนัอาจเกดิจากการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวน 
(7) ความเสีย่งเกี่ยวกบัการจดทะเบยีนรบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และการซื้อขายหน่วยทรสัต์ใน

ตลาดหลกัทรพัย ์
(8) ความเสีย่งของการเปลีย่นแปลงของราคาของหน่วยทรสัตภ์ายหลงัการเสนอขาย 
(9) ความเสีย่งจากมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์อาจมไิดเ้ป็นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิซึง่กองทรสัต ์จะได้รบัหากมกีาร

จ าหน่ายทรพัยส์นิออกไปทัง้หมด หรอืมกีารเลกิกองทรสัต์ 
(10) ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย์ 


