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ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของหน่ วยทรัสต์ (Fact Sheet)
สรุปข้อมูลสำคัญนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวน ซึ่ ง
เป็ นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ ยงของกองทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษำ
ข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่ งสำมำรถขอได้จำกผู้จดั จำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์และผู้จดั กำร
กองทรัสต์ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนั งสื อชี้ชวนที่ บริ ษัทยื่นต่ อสำนักงำน
ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงำน ก.ล.ต.
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ
(Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust: BOFFICE)
บริ ษทั ภิ รชั รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กสิ กรไทย จำกัด (ทรัสตี)
1.

สำระสำคัญของกองทรัสต์
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)

ทรัส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในสิท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ ภิ ร ัช
ออฟฟิ ศ
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust
BOFFICE
บริษทั ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษทั ภิรชั แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
ธนาคารกสิก รไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท หลัก ทรัพ ย์
ทิสโก้ จากัด

ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชื่อย่อ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
ผูบ้ ริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
ทรัสตี
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น

1.1

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้
จานวนหน่วยทีเ่ สนอขาย
มูลค่าเสนอขายรวมทัง้ สิน้
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย
ราคาหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย
ลักษณะการเสนอขาย

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจัดจาหน่าย

ไม่เกิน 515,310,000 หน่วย
ไม่เกิน 5,153,100,000 บาท
10 บาทต่อหน่วย
10 บาทต่อหน่วย
การเสนอขายหน่ วยทรัส ต์ ใ นครัง้ นี้ มิ ไ ด้ เ ป็ นการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ต่อประชาชนเป็ นการทัวไป
่
การเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อย จะเสนอขายให้เฉพาะลูกค้าหรือ
ผูท้ ่คี าดว่าจะเป็ นลูกค้าของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกัน
การจัดจาหน่าย
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้
จากัด
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ประเภทหน่วยทรัสต์

ไม่ ร บั ไถ่ ถ อนหน่ ว ยทรัส ต์ โดยผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะยื่น ขอจด
ทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
เป็ นหน่ วยทรัสต์ประเภทระบุช่อื และชาระเต็มมูลค่าทัง้ หมด และไม่
มีขอ้ จากัดการโอน เว้นแต่ขอ้ จากัดการโอนที่เป็ นไปตามกฎหมาย
ซึง่ ได้ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
จัดสรรโดยใช้ดุลพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกัน
การจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์

คุณสมบัตขิ องหน่วยทรัสต์

วิธกี ารจัดสรร
สัดส่วนการเสนอขาย
• บริษทั ภิรชั บุรี จากัด และกลุม่
บุคคลเดียวกัน

• ผูม้ อี ุปการคุณของภิรชั บุรี
• นักลงทุนสถาบัน
• บุคคลตามดุลพินิจของผูจ้ ดั การการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย
ช่วงเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์
เงือ่ นไขการจองซือ้

1.2

ประมาณ 157,000,000 – 161,000,000 หน่วย หน่วย โดยจานวน
หน่ วยทรัสต์ท่จี ะจัดสรรให้แก่ บริษทั ภิรชั บุรี จากัด และ/หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันจะคิดเป็ นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวน
หน่ วยทรัสต์ท่อี อกและเสนอขายจริงได้ทงั ้ หมด และเมื่อรวมส่วน
ของกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ท่ี
ออกและเสนอขายจริง ได้ ท ั ง้ หมดหลัง จากปิ ดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้
ประมาณ 9,000,000 – 18,000,000 หน่วย
ประมาณ 220,000,000 – 240,000,000 หน่วย
ประมาณ 110,000,000 – 120,000,000 หน่วย

วันที่ 8 – 11 มกราคม พ.ศ. 2561
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิใน
การปิ ดรับจองซือ้ หน่วยทรัสต์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
กรณีหากยอดการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ครบตามกาหนดแล้ว

วัตถุประสงค์ของกำรระดมทุนในครัง้ นี้

เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทัง้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล ซึ่งกองทรัสต์จะนาเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าว
จานวนไม่เกิน 5,153.10 ล้านบาท และเงินจากการกูย้ มื เงินระยะยาว ในวงเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,750.00 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 26 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมสูงสุดทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก โดยทรัสตีในฐานะทรัสตีของ
กองทรัสต์จะเข้าทาสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับทรัสตี และเป็ น
หนึ่งในทีป่ รึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียด
เพิม่ เติมได้จาก ส่วนที่ 2 ข้อ 2.6 “การกูย้ มื เงิน”) ไปลงทุนในโครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ มูลค่าทรัพย์สนิ
รวมไม่เกิน 6,605.00 ล้านบาท
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1.3

รำยละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับอสังหำริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก

โครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เป็ นโครงการอาคารสานักงานซึ่งถูกพัฒนาขึน้ เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ
Mixed-Use Commercial Complex บนถนนสุขุมวิทตอนต้น ที่ประกอบไปด้วยอาคารสานักงาน และศูนย์การค้าอยู่ใน
พืน้ ทีโ่ ครงการเดียวกันอย่างลงตัว โดยในพืน้ ทีข่ องโครงการ Mixed-Use Commercial Complex นี้ประกอบด้วยอาคาร
4 อาคาร ได้แก่ (1) อาคารสานักงานภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ (2) อาคารเดอะกลาสควอเทียร์ (3) อาคารเดอะ
วอเตอร์ฟอลควอเทียร์ และ (4) อาคารเดอะฮีลกิ ส์ควอเทียร์
โดย กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพืน้ ที่โครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ส่วน
ใหญ่ในอาคารสานักงานภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วเนื่องกับการดาเนินงานอาคารสานักงานซึ่ง
เป็ น พื้น ที่บ างส่วนในอาคารเดอะกลาสควอเทีย ร์ และ อาคารเดอะวอเตอร์ฟ อลควอเทีย ร์ รวมถึงการเข้ารับ โอน
กรรมสิทธิ ์ในระบบสาธารณูปโภค และสังหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับการดาเนินงานอาคารสานักงาน รวมเรียกทรัพย์สนิ
หลักทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรกว่า “โครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์” โดยกองทรัสต์จะไม่เข้าลงทุนใน
พื้นที่ใช้ประโยชน์ อนั เป็ นศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ และพื้นที่ท่ใี ช้ประโยชน์ ร่วมกันระหว่างอาคารสานักงาน และ
ศูนย์การค้า

1
3
2
4

หมายเหตุ (1) อาคารสานักงานภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ (2) อาคารเดอะกลาสควอเทียร์ (3) อาคารเดอะวอเตอร์ฟอลควอเทียร์ (4) อาคาร
เดอะฮีลกิ ซ์ควอเทียร์

รำยละเอียด
โครงกำรภิ รชั ทำวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
ลักษณะของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้ำลงทุน
บริเวณถนนสุขมุ วิทตอนต้น ระหว่างซอยสุขมุ วิท 35 และซอยสุขมุ วิท 39
ที่ตงั ้
เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีรถไฟฟ้ า (BTS) พร้อมพงษ์
ส่วนที่ 1 หน้า 3 จาก 15
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รำยละเอียด
เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์ อำคำรของ
โครงกำรก่อนกองทรัสต์เข้ำลงทุน
เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์ ในสังหำริ มทรัพย์
ที่เกี่ยวเนื่ องกับโครงกำรก่อน
กองทรัสต์เข้ำลงทุน
พืน้ ที่รวม (Gross Floor Area)

พืน้ ที่ให้เช่ำสุทธิ (Net Leasable
Area)
ปี ที่โครงกำรเริ่ มดำเนิ นกำรเชิ ง
พำณิ ชย์
รำยละเอียดกำรลงทุน
ลักษณะกำรลงทุน

ระยะเวลำลงทุน
มูลค่ำที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน

โครงกำรภิ รชั ทำวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
ทีด่ นิ เป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั ภิรชั บุรี จากัด มีเนื้อทีร่ วม 13 ไร่ 0 งาน 32
ตารางวา (กองทรัสต์มไิ ด้เข้าลงทุนในทีด่ นิ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของโครงการ)
บริษทั ภิรชั บุรี จากัด
บริษทั เพนต้า 591 จากัด

ประมาณ 94,853 ตารางเมตร ซึง่ รวมพืน้ ทีส่ านักงานให้เช่า พืน้ ทีส่ ว่ นกลางส่วน
สานักงาน พืน้ ทีจ่ อดรถส่วนสานักงาน และพืน้ ทีส่ าหรับวางงานระบบ และพืน้ ทีท่ ่ี
เกีย่ วเนื่องกับโครงการ
ประมาณ 49,732 ตารางเมตร ซึง่ รวมพืน้ ทีส่ านักงานให้เช่าบริเวณชัน้ 15 ถึงชัน้
42 และบางส่วนของชัน้ 43 และพืน้ ทีบ่ างส่วนของชัน้ M ซึง่ เป็ นพืน้ ทีร่ า้ นค้าปลีก
มีนาคม พ.ศ. 2558

1) สิทธิการเช่าพืน้ ทีร่ ะยะยาวบางส่วนในโครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอ
เทียร์
2) กรรมสิท ธิใ์ นระบบสาธารณู ปโภคและสัง หาริม ทรัพ ย์ ท่ี เกี่ ย วเนื่ อ งกับ
โครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนสิทธิการเช่าพืน้ ทีร่ ะยะยาวบางส่วนในอาคารสานักงาน
ภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2587
ไม่เกิน 6,605 ล้านบาท

สรุปราคาประเมินของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุน
รำคำประเมิ นของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน
บริ ษทั ซีบีอำร์อี
บริ ษทั โจนส์ แลง ลำซำลล์
(ประเทศไทย) จำกัด
(ประเทศไทย) จำกัด
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
6,1781
6,0622
ทีม่ า :

มูลค่ำที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุน
สูงสุดไม่เกิ น
(ล้ำนบำท)
6,605

1

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของ บริษทั ซีบอี าร์อี (ประเทศไทย) จากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ฉบับลงวันที ่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ราคา ณ วันที ่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

2

ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของ บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวันที ่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ราคา ณ วันที ่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
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ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ตรวจสอบสมมติฐานหลักของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ใช้ใน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนแล้ว ไม่พบสิง่ ทีเ่ ป็ นเหตุให้เชื่อว่าสมมติฐานหลักทีใ่ ช้ในการประเมิน
มูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับผลประกอบการในปั จจุบนั และผลประกอบการเฉลี่ยในอดีตของทรัพย์สนิ
ตลอดจนแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยรวมถึงทาเลทีต่ งั ้ และศักยภาพของทรัพย์สนิ อย่างไรก็ตาม
ผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าวได้ หรือเหตุ การณ์ ต่าง ๆ อาจไม่เป็ นไปตามที่
คาดการณ์ (นักลงทุนสามารถพิจารณาส่วนที่ 2 ข้อ 3 “สรุปสาระสาคัญของรายงานการประเมิน”)
ความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรกของกองทรัสต์
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรกนี้ กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพืน้ ที่ระยะยาว
รวมถึงกรรมสิทธิ ์ในระบบสาธารณู ปโภค เครื่องมือ และอุปกรณ์ในโครงการ ในมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 6,605 ล้านบาท (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) โ ดยใน
การกาหนดมูลค่าสุดท้ายที่กองทรัสต์จะลงทุนทรัพย์สนิ หลัก ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มคี วาม
เกีย่ วข้อง เช่น ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงทีม่ กี ารเสนอขายหน่วยทรัสต์ อัตราผลตอบแทนในระดับทีเ่ หมาะสมทีน่ ัก
ลงทุนจะได้รบั ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์ส ิน อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก อัตราผลตอบแทนที่
จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และการสารวจความ
ต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) ซึ่งจะกระทาผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย คือ ธนาคารกสิกรไทย จากั ด
(มหาชน) และบริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
ทัง้ นี้ ราคาทีก่ องทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะเข้าลงทุนครัง้ แรกทีร่ าคาสูงสุดไม่เกิน 6,605 ล้านบาทนัน้ เป็ นราคาทีส่ งู
กว่าราคาประเมิน ของทรัพ ย์ส ิน ต่ าสุด ที่จดั ท าโดยผู้ป ระเมิน ราคาทรัพ ย์ส ิน อิส ระสุด ประมาณ 543 ล้านบาท หรื อ
ประมาณร้อยละ 8.96 ตามวิธรี ายได้ (Income Approach) ซึง่ ประเมินราคา ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาลงทุนสูงสุดดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
อัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ในปี แรกของกองทรัสต์ตามงบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการ
ปั นส่วนแบ่งกาไรสาหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่สอบทานโดยผู้ตรวจสอบบัญชี เท่ากับร้อยละ 7.10 ซึ่งเป็ น อัตราเงินจ่ายให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ท่เี หมาะสมสามารถ
เที ย บเคี ย งได้ ก ับ อัต ราเงิน จ่ า ยผู้ ถื อ หน่ ว ยของทรัส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ และ/หรือ กองทุ น รวม
อสัง หาริม ทรัพ ย์อ่ืน ที่ม ีล ัก ษณะที่ใกล้เคีย งกับ ทรัพ ย์ส ิน ที่ก องทรัส ต์ จ ะเข้า ลงทุ น เป็ นครัง้ แรก และมีข นาดมูล ค่ า
หลัก ทรัพ ย์ต ามราคาตลาด ตัง้ แต่ 5,000 ล้า นบาทขึ้น ไป จ านวน 3 กองทรัส ต์ (ได้แ ก่ ทรัส ต์ เพื่อ การลงทุ น ใน
อสังหาริม ทรัพ ย์และสิท ธิก ารเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อ พเพอร์ต้ี “TPRIME”, ทรัส ต์เพื่อการลงทุ น ในสิท ธิก ารเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ “GVREIT”, และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสานักงาน
จีแลนด์ “GLANDRT”) และ 4 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาว
เวอร์ โกรท “CPTGF”, กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท “CPNCG”, กองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิ ศ “POPF”, กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิต้ี เฮ้าส์ “QHPF”)
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ซึง่ มีค่าเฉลีย่ อัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วยเท่ากับร้อยละ 6.61 โดยอ้างอิงจากข้อมูลทีจ่ ดั ทาและเปิ ดเผยโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ เพื่อให้นักลงทุนสามารถพิจารณาราคาประเมินตามช่วงเวลาทีส่ อดคล้ องกับวันทีก่ องทรัสต์คาดว่าจะเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรก ทางทีป่ รึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จึงได้ทาการปรับปรุง ราคาประเมินต่าสุด ตาม
รายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ของ บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งประเมินราคา ณ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับวันที่กองทรัสต์คาดว่าจะเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก ครัง้ แรก ณ วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2561 ด้วยการปรับปรุงวันทีเ่ ริม่ ต้นกระแสเงินสดในการประเมินมูลค่า โดยมิได้ปรับปรุงสมมติฐานอื่นใด
ซึง่ ผลลัพธ์จากการปรับปรุงดังกล่าวเท่ากับ 6,165 ล้านบาท แตกต่างจากราคาทีก่ องทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สนิ หลักครัง้
แรกทีร่ าคาสูงสุดไม่เกิน 6,605 ล้านบาท เป็ นจานวนประมาณ 440 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 7.14 ตามวิธรี ายได้
(Income Approach) ซึ่งต่ ากว่าสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับ ราคาประเมินก่อนการปรับปรุง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2560
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.4 “เรื่องความเห็นของที่ป รึกษาทางการเงินและ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกีย่ วกับความสมเหตุสมผลของราคาทีล่ งทุนในทรัพย์สนิ ”
ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์
กองทรัสต์มนี โยบายที่จะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนครัง้ แรก โดยนาพื้นที่ของทรัพย์สนิ
ดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผเู้ ช่ารายย่อย โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) จะเป็ นผูจ้ ดั หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ผ่านการกาหนดนโยบายและการวางกลยุท ธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์และจะมอบหมายหน้าที่ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ ภริ ชั แมนเนจเม้นท์ใน
ฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ซึง่ หน้าทีด่ งั กล่าว ได้แก่ การนาทรัพย์สนิ ไปจัดหาผลประโยชน์ใน
รูปของการให้เช่าพืน้ ที่ตามนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์ท่ผี ูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้กาหนดไว้ตดิ ต่อประสานงาน
และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าพื้น ที่ และจัด เก็บ รายได้ค่าเช่าและค่าตอบแทนเพื่อน าส่งกองทรัสต์ ตลอดจน
บารุงรักษาและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัส ต์ให้อยู่ในสภาพที่ดแี ละพร้อมจัดหาผลประโยชน์ โดยผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์จะเป็ นผูด้ าเนินการจัดหาผูส้ นใจที่จะเช่าพืน้ ที่ของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครัง้ แรก และเพิม่
อัตราการเช่าพืน้ ที่ดว้ ยการโฆษณาผ่านทางสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการให้เข้าชมสถานที่และการเจรจา
กับผูท้ ส่ี นใจโดยตรง
ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก ส่วนที่ 2 ข้อ 4 “ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์”
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1.4

ผลกำรดำเนิ นงำนและอัตรำกำรใช้บริ กำรพื้นที่อำคำรของโครงกำรภิ รชั ทำวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
ตัง้ แต่เปิ ดดำเนิ นกำรจนถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 25581
รำยกำร
อัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่ ณ
วันสิ้ นงวด

ล้ำนบำท

สัดส่วนต่อ
รำยได้รวม

ปี พ.ศ. 2559
ล้ำนบำท

ร้อยละ 43.9

สัดส่วนต่อ
รำยได้รวม

ร้อยละ 87.0

ม.ค. – ก.ย. พ.ศ. 2560
ล้ำนบำท

สัดส่วนต่อ
รำยได้รวม

ร้อยละ 98.7

รายได้จากการให้เช่า
และค่าบริการ

72.5

73.2%

296.7

85.3%

349.8

89.1%

รายได้อ่นื

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%

ต้นทุนการดาเนินงาน
และค่าใช้จา่ ยการขาย
และบริหาร

42.9

43.3%

120.7

34.7%

96.0

24.5%

56.2

56.7%

227.1

65.3%

296.5

75.5%

กำไร (ขำดทุน) ก่อน
ดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเสื่อม
รำคำ และค่ำตัด
จำหน่ ำย (EBITDA)
ทีม่ า:
จัดทาโดยอ้างอิงจากงบการเงินและข้อมูลทางการเงินภายในบริษทั ของภิรชั บุรี และเพนต้า 591
1
หมายเหตุ: โครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เปิดดาเนินการเมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ผลประกอบการของปี 2558 จึงเป็ นผล
ประกอบการสาหรับช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของโครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ได้ในส่วน
ที่ 2 ข้อ 2.1.5 “ผลการดาเนินงานของโครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ก่อนการลงทุนโดยกองทรัสต์”
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1.5

งบกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์ สมมติ สำหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลำประมำณกำร วันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2561 – 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลที่ระบุในหัวข้อนี้ท่ไี ม่ใช่ขอ้ เท็จจริงในอดีต อาจเป็ นข้อมูลในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต
(Forward-looking Statement) โดยข้อมูลดังกล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบ 3 และอยู่
ภายใต้ค วามเสี่ย งและความไม่แ น่ น อนบางประการ ซึ่ งอาจท าให้ผ ลที่เกิด ขึ้น จริงแตกต่ างอย่างมีนัย สาคัญ จากที่
ประมาณการไว้ ทัง้ นี้ ข้อมูลในส่วนนี้ ไม่ค วรถูกพิจารณาว่าเป็ นคารับ รอง คารับประกัน หรือการคาดการณ์ ภ ายใต้
สมมติฐานที่ถูกต้องของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และไม่ควรถูกพิจาร ณาว่า
ประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรือน่ าจะบรรลุผล เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจัดทาบนสมมติฐานในช่วงเวลาที่จดั ทา
รายงานข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเท่านัน้
รายได้และเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทแ่ี ท้จริงอาจจะแตกต่างจากรายได้และเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทป่ี รากฎ
ในประมาณการของกองทรัสต์ นอกจากนี้ประมาณการกาไรและเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยของกองทรัสต์จะไม่ได้รบั การ
ปรับปรุงสาหรับเหตุการณ์ใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังวันทีข่ องเอกสารฉบับนี้
ข้อมูลในส่วนนี้อยูบ่ นสมมติฐานหลายประการ ซึง่ แม้จะมีการระบุตวั เลข ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
และทีป่ รึกษาทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วันที่จดั ทารายงานข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
แต่สมมติฐานและการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่ นอนและความเสีย่ งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการ
แข่งขันที่สาคัญ จานวนมาก ซึ่งผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้บริห ารอสังหาริม ทรัพ ย์ และที่ป รึกษาทางการเงินไม่สามารถ
ควบคุมได้ อีกทัง้ ยังตัง้ อยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงได้ ดังนัน้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และทีป่ รึกษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้วา่ ประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึน้
จริง ข้อมูลทางการเงินที่คาดการณ์ในเอกสารฉบับนี้อาจมีความแตกต่างจากผลที่เกิดขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ผูล้ งทุนควร
ระมัดระวังในการใช้ขอ้ มูลประมาณการในส่วนนี้
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งบกำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์ สมมติ สำหรับงวด 12 เดือน1
ช่วงเวลำประมำณกำร วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561
(ล้านบาท)
539.91
59.37
0.43
599.71

รายได้คา่ เช่าและค่าบริการ
รายได้อ่นื
รายได้ดอกเบีย้
รวมรำยได้
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จา่ ยในการบริหารกองทรัสต์
ค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำยของกองทรัสต์

(104.95)
(27.41)
(26.21)
(53.61)
(3.94)
(86.62)
(302.75)

ประมำณกำรกำไรสุทธิ ที่สำมำรถนำมำจ่ำยประโยชน์ ตอบแทน

296.96

หักออก รายได้จากค่าเช่าและบริการทีม่ ไิ ด้รบั ชาระเงินสดจริง
หักออก ประมาณการสารองเงินสดเพื่อรายจ่ายฝ่ ายทุน
บวกกลับ ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงินทีค่ านวณด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงกับต้นทุน
ทางการเงินทีจ่ า่ ยจริง
ประมำณกำรเงิ นสดสุทธิ ที่สำมำรถนำมำจ่ำยผลประโยชน์ ตอบแทน
บวกกลับ ค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จาหน่าย
ประมำณกำรเงิ นสดสุทธิ ที่สำมำรถนำมำจ่ำยผลประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นลดทุน
ประมำณกำรเงิ นจ่ำยประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นลดทุน2

(0.14)
(11.99)
35.02

หมายเหตุ:

1

2

319.86
53.61
373.47
366.00

งบกาไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ อ้างอิงจากรายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติสาหรับงวด 12
เดือน ช่วงเวลาประมาณการ วันที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึง่ จัดทาโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์และ
สอบทานโดย บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนคานวณจากอัตราการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเงิน
สดสุทธิทสี ่ ามารถนามาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน

ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ทาการประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ โดยมีสมมติฐานในการระดมทุน
กรณีลงทุนในทรัพย์สนิ มูลค่า 6,605.00 ล้านบาท และขนาดกองทรัสต์ 6,873.10 ล้านบาท ดังนี้ (1) เงินทุนจากการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ จานวน 5,153.10 ล้านบาท (2) เงินกูย้ มื ระยะยาว จานวน 1,720.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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ประมำณกำรเงิ นสดสุทธิ ที่สำมำรถนำมำจ่ำยให้แก่ผถ้ ู ือหน่ วยทรัสต์ต่อหน่ วย
(ล้านบาท)
ประมำณกำรเงิ นจ่ำยประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นลดทุน
-ประโยชน์ตอบแทน
-เงินลดทุน
ประมำณกำรเงิ นจ่ำยประโยชน์ ตอบแทนและเงิ นลดทุน
จำนวนหน่ วยทรัสต์ (หน่ วย) 1

515,310,000

ประมำณกำรเงิ นจ่ำยให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยทรัสต์ต่อหน่ วย
-ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
-เงินลดทุนต่อหน่วย (บาท)
ประมำณกำรเงิ นจ่ำยให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยทรัสต์ต่อหน่ วย (บำท)
ประมำณกำรอัตรำเงิ นจ่ำยให้แก่ผถ้ ู ือหน่ วยทรัสต์ต่อหน่ วย 2
-อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (ร้อยละ)
-อัตราการจ่ายเงินลดทุนต่อหน่วย (ร้อยละ)
ประมำณกำรอัตรำเงิ นจ่ำยให้แก่ผถ้ ู ือหน่ วยทรัสต์ต่อหน่ วย (ร้อยละ)
กรณี ที่มีกำรรับรู้ผลขำดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึน้ จริ งจำกกำรด้อยค่ำของสิ ทธิ กำรเช่ำแบบเส้นตรง
ประมำณกำรเงิ นจ่ำยให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยทรัสต์ต่อหน่ วย
-ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
-เงินลดทุนต่อหน่วยจากค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จาหน่าย (บาท)
เงินลดทุนต่อหน่วยจากขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า
แบบเส้นตรง (บาท)
ประมำณกำรเงิ นจ่ำยให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยทรัสต์ต่อหน่ วย (บำท)
ประมำณกำรอัตรำเงิ นจ่ำยให้แก่ผถ้ ู ือหน่ วยทรัสต์ต่อหน่ วย 2
-อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (ร้อยละ)
-อัตราการจ่ายเงินลดทุนต่อหน่วยจากค่าใช้จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั
จาหน่าย (ร้อยละ)
-อัตราการจ่ายเงินลดทุนต่อหน่วยจากขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สนิ จากการด้อยค่าของ
สิทธิการเช่าแบบเส้นตรง (ร้อยละ)
ประมำณกำรอัตรำเงิ นจ่ำยให้แก่ผถ้ ู ือหน่ วยทรัสต์ต่อหน่ วย (ร้อยละ)
หมายเหตุ:

1

312.39
53.61
366.00

0.606
0.104
0.710
6.06
1.04
7.10

0.232
0.104
0.374
0.710
2.32
1.04
3.74
7.10

จ านวนหน่ ว ยทรัส ต์ เป็ น ตัว เลขอ้า งอิง โดยค านวณมาจากหน่ ว ยทรัส ต์ จ านวนไม่ เกิน 515.31 ล้า นหน่ ว ย จ านวน
หน่วยทรัสต์ทกี ่ องทรัสต์จะออกเสนอขายสุดท้าย อาจน้อยกว่า หรือเท่ากับทีป่ ระมาณการนี้ไว้ได้
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2

ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ต่อหน่ วย คานวณจากราคาเสนอขายทีร่ าคา 10 บาท ซึง่ เป็ นเพียงการ
แสดงประมาณการสาหรับปี ตงั ้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และไม่อาจรับรองผลได้ว่าจะ
เป็นไปตามอัตราดังกล่าวหรือไม่

ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์จากตารางข้างต้นคานวณมาจากการจ่ายผลตอบแทนในอัตราร้อยละ
98 ของเงินสดสุทธิทส่ี ามารถนามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน ราคาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนที่ 6,605 ล้านบาท และ
ราคาหน่ วยทรัสต์ท่ี 10 บาทต่อหน่ วย ซึ่งเป็ นเพียงการแสดงประมาณการงบกาไรขาดทุนสาหรับงวด 12 เดือน ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และไม่อาจรับรองผลได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน
เอกสารแนบ 3
1.6

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์

เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์ทงั ้ หมด
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยของ
กองทรัสต์

เพดำน% ของ NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรก หรือ NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรก
บวกด้วย NAV ของทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำ
ลงทุนเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)

• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดที่
จ่ายเป็ นประจา ซึง่ ไม่รวมถึง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดที่
จ่ายรายครัง้ (เมือ่ มีการเพิม่ ทุนหรือ
ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก)
• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดที่
จ่ายรายครัง้ (เมือ่ มีการเพิม่ ทุน ได้มา
หรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก)

ไม่เกิน 15.0% ต่อปี

ไม่เกิน 12.0% ต่อครัง้
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ทัง้ นี้ โดยมีรายละเอียดเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์ทส่ี าคัญ ดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีส่ าคัญของกองทรัสต์ในการจัดตัง้ กองทรัสต์ครัง้ แรก และทีจ่ า่ ยเป็ นประจา โดย
เพดานของค่าธรรมเนียมจะแสดงเป็ นร้อยละต่อปี เว้นแต่จะระบุเป็ นอย่างอื่น
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยของ
กองทรัสต์

เพดำน% ของ NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรก หรือ NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรก
บวกด้วย NAV ของทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำ
ลงทุนเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)

• ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ค่ำธรรมเนี ยมในกำรบริ หำรจัดกำรกองทรัสต์ : ไม่เกิน 0.75%

• ค่าธรรมเนียมทรัสตี และผูเ้ ก็บรักษา
ทรัพย์สนิ
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 1.0%
ตามทีจ่ า่ ยจริง

• ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์

ไม่เกิน 3.0%

• ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมและ
บารุงรักษาอสังหาริมทรัพย์
• ค่าใช้จา่ ยด้านการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
• ค่าเบีย้ ประกันภัย

ตามทีจ่ า่ ยจริง

• ภาษีทเ่ี กีย่ วข้อง

ตามทีจ่ า่ ยจริง

• ค่าใช้จา่ ยอื่นใดทีม่ มี ลู ค่ามากกว่า
0.01% ของ NAV
• ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ

ตามทีจ่ า่ ยจริง
ตามทีจ่ า่ ยจริง
• ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ : ไม่เกิน
2.5%
• ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาอื่น ๆ : ไม่เกิน 1.0%
รายละเอียดค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ เป็ นไปตามทีป่ รากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 10
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์”

2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีส่ าคัญของกองทรัสต์ทจ่ี ่ายเป็ นรายครัง้ (เมื่อมีการเพิม่ ทุน ได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก) โดยเพดานของค่าธรรมเนียมจะแสดงเป็ นร้อยละต่อครัง้
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ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยของ
กองทรัสต์

เพดำน% ของ NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้
แรก หรือ NAV ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง้ แรก
บวกด้วย NAV ของทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ มทุน ณ วันที่กองทรัสต์เข้ำ
ลงทุนเพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี)

• ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ค่ำธรรมเนี ยมในกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
(Acquisition fee) : ไม่เกิน 0.75% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาของ
กองทรัสต์ (กรณีทรัพย์สนิ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์)
และไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาของกองทรัสต์ (กรณี
ทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์)
ค่ำธรรมเนี ยมในกำรจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
(Disposal Fee) : ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาหน่ายไปของ
กองทรัสต

• ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาทางการเงิน

ไม่เกิน 1.0%

• ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย
หน่วยทรัสต์

ไม่เกิน 3.0%

• ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์

ไม่เกิน 1.0%

หมายเหตุ:

1.7

ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้คดิ เป็ นอัตราร้อยละของ NAV ดังนัน้ เพดานค่าใช้จ่ายนี้จงึ เป็ นเพียงประมาณการเพือ่ คานวณเป็ นอัตรา
ร้อยละของ NAV เท่านัน้ ทัง้ นี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของกองทรัสต์ ในส่วนที ่ 2
ข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์”

เงื่อนไขในกำรยกเลิ กกำรจัดตัง้ กองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุ นในสิท ธิการเช่า อสังหาริม ทรัพ ย์ภิรชั ออฟฟิ ศ นี้ จัดตัง้ ขึ้นโดยมีเงื่อนไขในการยกเลิกการจัดตัง้
กองทรัสต์ ดังนี้
1.

มีผู้จ องซื้อ ไม่ถึงสองร้อ ยห้าสิบ ราย หรือ มีก ารกระจายการถือ หน่ ว ยทรัส ต์ไ ม่เป็ นไปตามข้อ บังคับ ตลาด
หลักทรัพย์เกีย่ วกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

2.

มูลค่าหน่ วยทรัสต์ทจ่ี องซื้อเมื่อรวมกับมูลค่าเงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือ
บริษัทประกันชีวติ และ/หรือบริษัทประกัน วินาศภัย และ/หรือนิติบุคคลประเภทอื่นที่สามารถให้สนิ เชื่อแก่
กองทรัสต์ได้ (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ถงึ จานวนตามที่ระบุไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลซึง่ เท่ากับมูลค่าทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนครัง้ แรก
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3.

มีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือ
ผูล้ งทุนต่างด้าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด และไม่สามารถแก้ไขให้ถกู ต้อง

4.

ไม่สามารถโอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพือ่ ก่อตัง้ กองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้ า
วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

2.

ควำมเสี่ยงสำคัญของกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์

การลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์มคี วามเสีย่ ง ผู้ ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสีย่ งดังต่อไปนี้อย่างรอบคอบ
ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี้ ในส่วนนี้จะกล่าวถึงความเสีย่ งสาคัญของการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดย
สรุปเท่านัน้ เนื้อหาในรายละเอียดของปั จจัยความเสีย่ งได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 1 “ปั จจัยความเสีย่ ง” ของเอกสาร
ฉบับนี้
2.1

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรดำเนิ นธุรกิ จของกองทรัสต์

(1)

(7)
(8)
(9)
(10)

ความเสีย่ งจากการที่กองทรัสต์ เป็ นทรัสต์ท่อี ยู่ระหว่างการก่อตัง้ โดยยังไม่มผี ลการดาเนินงานในอดีตที่นัก
ลงทุนสามารถอ้างอิงในการพิจารณาตัดสินใจเข้าลงทุน
ความเสีย่ งจากการทีผ่ ลการดาเนินงานและผลประกอบการของกองทรัสต์ขน้ึ อยูก่ บั ความสามารถของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีจ่ ะเข้าลงทุนครัง้
แรก
ความเสีย่ งจากการทีผ่ เู้ ช่าพืน้ ทีใ่ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนไม่ให้ความยินยอมในการเปลีย่ นคู่สญ
ั ญาผูใ้ ห้
เช่าพืน้ ทีจ่ ากเจ้าของทรัพย์สนิ เดิมเป็ นกองทรัสต์
ความเสี่ย งจากการที่คู่ส ญ
ั ญาไม่ ป ฏิบ ัติต ามสัญ ญาที่เกี่ย วข้อ งกับ การลงทุ น การบริห าร หรือ การจัด หา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะเข้าลงทุนครัง้ แรก
ความเสีย่ งจากการทีผ่ เู้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละผูร้ บั บริการผิดนัดชาระค่าเช่าและ/หรือค่าบริการ และ/หรือยอมเลิกสัญญา
เช่าและสัญญาบริการก่อนกาหนด ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อสัญญา และ/หรือการหาผูเ้ ช่าและผูบ้ ริการเมื่ออายุสญ
ั ญาเช่าพืน้ ทีแ่ ละสัญญา
บริการครบกาหนดอายุสญ
ั ญาในเวลาใกล้เคียงกัน และ/หรือการต่ออายุสญ
ั ญาหรือเข้าทาสัญญาเช่าพืน้ ทีแ่ ละ
สัญญาบริการใหม่ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ องทรัสต์ได้รบั ประโยชน์น้อยลงกว่าทีเ่ คยได้รบั
ความเสีย่ งเกีย่ วกับคูแ่ ข่งทางการค้าในการดาเนินธุรกิจของกองทรัสต์
ความเสีย่ งจากการทีก่ องทรัสต์อาจมีคา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้
ความเสีย่ งจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการกูย้ มื

2.2

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนครัง้ แรก

(1)
(2)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับทางเข้า-ออกของทรัพย์สนิ
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้ าบีทเี อส

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)
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(3)
(4)

(6)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับภัยธรรมชาติ อุทกภัย และภัยโจรกรรม
ความเสีย่ งเกี่ยวกับอัตราเงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สนิ ในกรณีท่ที รัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
ครัง้ แรกเกิดความเสียหายอาจไม่คุม้ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีก่ องทรัสต์อาจสูญเสีย
ความเสีย่ งเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะลงทุนอยูภ่ ายใต้บงั คับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์มคี ่าใช้จ่ายและภาระความ
รับผิดหลายด้าน
ความเสีย่ งจากกรณีถกู เวนคืนทีด่ นิ

2.3

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์โดยกองทรัสต์

(1)
(2)

ความเสีย่ งเกีย่ วกับการดาเนินการของกองทรัสต์เพือ่ ให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์
ความเสีย่ งเนื่องจากมูลค่าของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุนตามการประเมินค่าโดยบริษทั ประเมินค่าทรัพย์สนิ
ไม่ได้เป็ นเครื่องแสดงมูลค่ าที่แท้จริงของทรัพย์สนิ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาของทรัพย์สนิ นัน้ จะ
เป็ นไปตามทีป่ ระเมินไม่วา่ ในปั จจุบนั หรือในอนาคต
ความเสีย่ งจากปั จจัยต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบให้มูลค่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะลงทุนลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ
ความเสีย่ งของมูลค่าของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่กี องทรัสต์จะลงทุน ซึ่งอาจลดลงตามระยะเวลาเช่าที่
เหลืออยู่ และจะมีผลให้มลู ค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ลดลงตามส่วนไปด้วย

(5)

(3)
(4)
2.4

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยผูล้ งทุน

(1)

ความเสี่ ย งอั น เกิ ด จากการที่ ต ลาดด้ า นการลงทุ น ในหน่ วยทรั ส ต์ ข องกองทรัส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็ นตลาดค่อนข้างใหม่
ความเสีย่ งจากผลการดาเนินงานจริงของกองทรัสต์อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากประมาณการ
กาไรไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งอาจทาให้กองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ ตอบแทนที่ประมาณ
การไว้ตามรายงานประมาณการงบกาไรขาดทุน และการปั นส่วนแบ่งผลกาไรตามสมมติฐานที่ม ีค วามไม่
แน่นอน
ความเสีย่ งของผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุน จะได้รบั จากหน่ วยทรัสต์น้อยกว่าผลตอบแทนทีก่ องทรัสต์ได้รบั จากการ
ดาเนินการของอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์ลงทุน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญ ชีในประเทศไทยและ/หรือการแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ความเสีย่ งด้านภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทรัสต์
ความเสีย่ งอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงั ้ จานวน
ความเสีย่ งเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับหน่ วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการซื้อขายหน่ วยทรัสต์ใน
ตลาดหลักทรัพย์
ความเสีย่ งของการเปลีย่ นแปลงของราคาของหน่วยทรัสต์ภายหลังการเสนอขาย
ความเสีย่ งจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ อาจมิได้เป็ นมูลค่าทีแ่ ท้จริงซึง่ กองทรัสต์ จะได้ รบั หากมีการ
จาหน่ายทรัพย์สนิ ออกไปทัง้ หมด หรือมีการเลิกกองทรัสต์
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

ส่วนที่ 1 หน้า 15 จาก 15

