
 

 
 

  แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์/ หนังสือช้ีชวนส าหรบัการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 
บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

เสนอขำยหน่วยทรสัตข์อง 
ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 
กองทรสัตไ์มก่ ำหนดอำยุ และไมร่บัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

 
ระดมทนุโดยกำร 1) เสนอขำยหน่วยทรสัต ์มลูค่ำรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กนิ 2,737,611,000 บำท 
 2) กูย้มืเงนิระยะยำวส ำหรบัเขำ้ลงทนุในทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิในวงเงนิไมเ่กนิ 700,000,000 บำท 
 โดยกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุในทรพัยส์นิ ในมลูคำ่ทัง้สิน้ไมเ่กนิ 3,300,000,000 บำท 
 โดยหน่วยทรสัตท์ีจ่ะเสนอขำยจ ำนวนทัง้สิน้ไมเ่กนิ     222,570,000 หน่วย 
   

รำคำเสนอขำย 12.30 บำทต่อหน่วย และมลูค่ำทีต่รำไวข้องหน่วยทรสัต์ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 เทำ่กบั 9.4573 บำทต่อหน่วย 
ให้แก่ 

1) เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไปเฉพำะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่รีำยชื่อ 
ปรำกฎในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ (Preferential Offering) ไมเ่กนิ/1      

  222,570,000 หน่วย 

2) เสนอขำยต่อกลุม่ภริชับุร ี  เมื่อรวมกับส่วนที่ 1) แล้ว จะมีจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
หน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขำยในกำรเพิม่ทนุครัง้นี้หรอืไมเ่กนิ
กว่ำสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตำมกำรจัดสรรให้กับ
ประชำชนทัว่ไปเฉพำะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่มี
รำยชื่อปรำกฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ของกลุ่มภริชับุร ี
ณ วนัก ำหนดสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อกำรจองซือ้หน่วยเพิม่ทนุ
ของบุคคลดงักล่ำว แลว้แต่สดัส่วนใดจะสูงกว่ำ 

3) เสนอขำยต่อบคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) และ/หรอื ประชำชนทัว่ไป (Public 
Offering) 
 

หน่วยทรสัตส์่วนทีเ่หลอืจำกกำรเสนอขำย 
ในส่วนที ่1) และส่วนที ่2) 

โดยมวีตัถุประสงคข์องกำรระดมเงนิในครัง้นี้ของกองทรสัตเ์พื่อน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรระดมทนุดงักล่ำวไปลงทนุ 
ในสทิธกิำรเชำ่พืน้ทีร่ะยะยำวในโครงกำรภริชัทำวเวอร ์แอท ไบเทค  และกรรมสทิธิใ์นสงัหำรมิทรพัยท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงกำรภริชัทำวเวอร ์แอท ไบเทค   

ผู้เสนอขายหน่วยทรสัต ์(ผู้จดัการกองทรสัต)์ : บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
ทรสัตี : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กสกิรไทย จ ำกดั 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน : ธนำคำรกรงุศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย : บรษิทัหลกัทรพัย ์กรงุศร ีจ ำกดั (มหำชน) 

วนัท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน : 5 พฤษภำคม 2563  
วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บงัคบั : 21 กรกฎำคม 2563 

 ช่วงเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต ์: 
ประชำชนทัว่ไปเฉพำะกลุม่ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิประเภทบุคคลธรรมดำ นิตบุิคคลและผูล้งทุนสถำบนัทีไ่มไ่ดน้ ำสง่ใบ Bookbuilding  วนัที ่5 – 7 สงิหำคม 2563 
ประชำชนทัว่ไปเฉพำะกลุม่ซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิประเภทผูล้งทุนสถำบนัทีไ่ดน้ ำสง่ใบ Bookbuilding และกลุม่ภริชับุร ี                   วนัที ่11,13-14 สงิหำคม 2563 
ประชำชนทัว่ไปประเภทผูล้งทุนสถำบนั     วนัที ่11,13-14 สงิหำคม 2563
ประชำชนทัว่ไปประเภทผูม้อุีปกำรคุณของภริชับุรแีละ บุคคลตำมดุลพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย                    วนัที ่11,13-14,17 สงิหำคม 2563 
/1 ผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซึ่งไม่ใช่บุคคลสญัชำติอเมรกิำ แคนำดำ ญี่ปุ่ น หรอืสญัชำตอิื่ นใดที่มใิช่สญัชำตไิทย เพื่อมใิห้กำรเสนอขำย
หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในครัง้นี้มหีน้ำที่เพิม่เตมิจำกกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย์ภำยใตก้ฎหมำยไทย หรอือำจถูกพจิำรณำว่ำเป็นกำรกระท ำ
กำรที่ขดัต่อกฎหมำยหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของต่ำงประเทศ โดยวนัก ำหนดรำยชื่อประชำชนทัว่ไปเฉพำะกลุ่มซึ่งเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิที่มสีทิธใินกำรจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิใน
กำรเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง (Record Date) คอื วนัที ่24 กรกฎำคม 2563 

 

 

ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผูล้งทุนต้องใชว้จิำรณญำณในกำรพจิำรณำขอ้มูลรำยละเอยีดเกีย่วกบักองทรสัต์ รวมทัง้ควำมเหมำะสมในกำรลงทุนและควำมเสีย่งที่เกีย่วขอ้ง
เป็นอย่ำงดี กำรมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์นี้  มิได้เป็นกำรแสดงว่ำ คณะกรรมกำรก ำกับหลั กทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แนะน ำให้ลงทุนในหน่วยทรสัต์ที่เสนอขำย หรอืมิได้ปร ะกนัรำคำหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยทรสัต์ที่เสนอขำย หรอืรบัรองควำมถูกต้องของขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์แต่อย่ำงใด ทัง้นี้ กำรรบัรองควำมถูกต้อง
ครบถว้นของขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตน์ี้เป็นควำมรบัผดิชอบของผูเ้สนอขำยหน่วยทรสัต ์  

หำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์มีข้อควำมหรอืรำยกำรเป็นเท็จ หรือขำดข้อควำมที่ควรแจ้งในสำระส ำ คัญ ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่ได้ซื้อ
หน่วยทรสัต์ไม่เกนิ 1 ปีนับแต่วนัที่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์นัน้มผีลใชบ้งัคบั มสีทิธเิรยีกร้องค่ำเสยีหำยจำกบริษทัผูเ้สนอขำยหน่วยทรสัต์ได้ตำม
มำตรำ 82 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภำยใน 1 ปีนับแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรไดรู้ว้ำ่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัต์
เป็นเทจ็หรอืขำดขอ้ควำมทีค่วรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั แต่ไม่เกนิ 2 ปีนบัแต่วนัทีแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตม์ผีลใชบ้งัคบั 

ค าเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตดัสินใจลงทุน 



 

สารบญั 
 

ส่วนท่ี 1 สรปุข้อมลูส าคญัของกองทรสัต ์(fact sheet)       ส่วน 1 หน้ำ 1 
ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรสัต์ 
ส่วนท่ี 2.1 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรสัต์ 

1.  วตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิ        ส่วน 2-1 หน้ำ 1 
2.  นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิของกองทรสัต์     ส่วน 2-2 หน้ำ 1 

2.1 วตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และกำรจดัหำผลประโยชน์ของกองทรสัต์    ส่วน 2-2 หน้ำ 1 
2.2 นโยบำยกำรลงทุนในอนำคต       ส่วน 2-2 หน้ำ 3 
2.3 นโยบำยกำรกูย้มืเงนิในอนำคตและกำรก่อภำระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต์  ส่วน 2-2 หน้ำ 6 
2.4 กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั      ส่วน 2-2 หน้ำ 7 
2.5 โครงสรำ้งของกำรบรหิำรจดักำรกองทรสัต์      ส่วน 2-2 หน้ำ 7 

3.  ขอ้มลูเกีย่วกบักำรลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์    
3.1 ขอ้มลูเกีย่วกบักำรลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุนครัง้แรก   ส่วน 2-3 หน้ำ 1 

3.1.1 ขอ้มลูของโครงกำรภริชัทำวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์    ส่วน 2-3 หน้ำ 1 
3.1.2 ท ำเลทีต่ ัง้และสภำพแวดลอ้ม      ส่วน 2-3 หน้ำ 1 
3.1.3 ขอ้มลูทัว่ไปของทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุนครัง้แรก   ส่วน 2-3 หน้ำ 2 
3.1.4 ผลกำรด ำเนินงำนของทรพัยส์นิในรอบปีบญัช ีและไตรมำสล่ำสุด   ส่วน 2-3 หน้ำ 6 
3.1.5 รำยงำนกำรประเมนิมลูค่ำทรพัยส์นิครัง้ล่ำสุด     ส่วน 2-3 หน้ำ 7 
3.1.6 สรุปรำคำเขำ้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขำ้ลงทุนครัง้แรก   ส่วน 2-3 หน้ำ 7 

3.2 ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในกำรเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง     ส่วน 2-3 หน้ำ 8 
3.2.1 ขอ้มลูเกีย่วกบักำรลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในกำรเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง  ส่วน 2-3 หน้ำ 8 
3.2.2 ขอ้พพิำทหรอืขอ้จ ำกดัในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในกำรเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง  ส่วน 2-3 หน้ำ 65 
3.2.3 กำรจดัหำผลประโยชน์จำกทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในกำรเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง  ส่วน 2-3 หน้ำ 65 
3.2.4 ขอ้มลูเกีย่วกบัผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์(Property Manager)   ส่วน 2-3 หน้ำ 70 
3.2.5 งบก ำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมต ิ     ส่วน 2-3 หน้ำ 79 
3.2.6 กำรรบัประกนัรำยได ้       ส่วน 2-3 หน้ำ 98 

4.  ภำวะอุตสำหกรรมของกำรจดัหำผลประโยชน์จำกอสงัหำรมิทรพัย ์
4.1 ภำพรวมตลำดอำคำรส ำนกังำนในกรุงเทพมหำนคร     ส่วน 2-4 หน้ำ 1 
4.2 กำรเตบิโตของอุปทำนและอุปทำนในอนำคต     ส่วน 2-4 หน้ำ 4 
4.3 สรุปตลำดอำคำรส ำนกังำนในเขตพืน้ทีศ่กึษำ     ส่วน 2-4 หน้ำ 14 
4.4 กำรเตบิโตของอุปสงคแ์ละอุปทำน      ส่วน 2-4 หน้ำ 17 

5.  ปัจจยัควำมเสีย่ง         ส่วน 2-5 หน้ำ 1 
5.1 ควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิของกองทรสัต์     ส่วน 2-5 หน้ำ 2 
5.2 ควำมเสีย่งเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์     ส่วน 2-5 หน้ำ 11 
5.3 ควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัยโ์ดยกองทรสัต์    ส่วน 2-5 หน้ำ 17 
5.4 ควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์โดยผูล้งทุน   ส่วน 2-5 หน้ำ 19 

6.  ขอ้พพิำททำงกฎหมำย          ส่วน 2-6 หน้ำ 1 
7.  ขอ้มลูส ำคญัอื่น         ส่วน 2-7 หน้ำ 1 

 ส่วนท่ี 2.2  การจดัการและการก ากบัดแูลกองทรสัต์ 
8.  ขอ้มลูหน่วยทรสัต์และผูถ้อืหน่วยทรสัต์      ส่วน 2-8 หน้ำ 1 
9.  โครงสรำ้งกำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกองทรสัต์     ส่วน 2-9 หน้ำ 1 
10. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทรสัต์      ส่วน 2-10 หน้ำ 1 
11. รำยกำรระหว่ำงกนัและกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์    ส่วน 2-11 หน้ำ 1 

11.1 นิตบิุคคล/บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดักำรกองทรสัต์ หรอื ทรสัต ี   ส่วน 2-11 หน้ำ 1 
11.2 รำยละเอยีดธุรกรรมรำยกำรระหว่ำงกนั ระหว่ำง กองทรสัต์ กบัผูจ้ดักำรกองทรสัต์  ส่วน 2-11 หน้ำ 3 
11.3 รำยกำรระหว่ำงกองทรสัต์กบัทรสัตแีละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัต ี   ส่วน 2-11 หน้ำ 14 



 

11.4นโยบำยกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทรสัต์กบัผูจ้ดักำรกองทรสัตห์รอืบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั 
ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์        ส่วน 2-11 หน้ำ 17 

11.5 นโยบำยกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทรสัต์กบัทรสัตหีรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัต ี  ส่วน 2-11 หน้ำ 18 
ส่วนท่ี 2.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

12. ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั        ส่วน 2-12 หน้ำ 1 
13. กำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของผูจ้ดักำรกองทรสัต์      ส่วน 2-13 หน้ำ 1 

ส่วนท่ี 3  ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 
1.  รำยละเอยีดของหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขำย       ส่วน 3 หน้ำ 1 
2.  กำรจอง กำรจดัจ ำหน่ำย และกำรจดัสรร       ส่วน 3 หน้ำ 3 
3. รำคำหน่วยทรสัต์ในตลำดรอง        ส่วน 3 หน้ำ 50 
4. ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเสนอขำยในครัง้นี้     ส่วน 3 หน้ำ 51 

ส่วนท่ี 4  การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
   
เอกสำรแนบ 1   สญัญำก่อตัง้ทรสัต์ และร่ำงสญัญำแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญำก่อตัง้ทรสัต์ 
เอกสำรแนบ 2   สรุปรำยงำนกำรประเมนิมลูค่ำทรพัยส์นิ 
เอกสำรแนบ 3   รำยงำนและขอ้มลูทำงกำรเงนิตำมสถำนกำรณ์สมมต ิส ำหรบังวด 12 เดอืน  ช่วงเวลำประมำณกำร 1 มกรำคม 2563 ถงึ 

31 ธนัวำคม 2563 
เอกสำรแนบ 4  งบกำรเงนิของกองทรสัต์ ส ำหรบัปี 2561, 2562 และงวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2563     
  



 

ค าจ ากดัความ 

 

กฎหมำยหลกัทรพัย ์ หมำยถงึ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 
พระรำชบญัญตัทิรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550 ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ รวมถงึหนังสอืเวยีน หนังสอื
ผ่อนผนั หนังสอืซกัซ้อมควำมเขำ้ใจ หนังสอือนุญำต กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และ/หรอื เอกสำรอื่นใดทีม่ผีลใชบ้งัคบัตำมกฎหมำยทีอ่อก
โดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 และ/หรอื พระรำชบญัญตัทิรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน 
พ.ศ. 2550 และ/หรอื กฎหมำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนั 
และทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

กองทรสัต ์หรอื BOFFICE หมำยถงึ ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
กลุ่มบุคคลเดยีวกนั หมำยถงึ บุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งหรอืหลำยลกัษณะ

ดังต่อไปนี้  ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 
49/2555 เรื่อง กำรออกและเสนอขำยหน่วยทรสัต์ของทรสัตเ์พื่อกำร
ลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่21 พฤศจกิำยน 2555 และที่
ไดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 
)1(  คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ 
)2(  นิตบิุคคล และผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นของนิตบิุคคลนัน้ซึง่ถอื

หุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดงักล่ำวไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงออ้มเกนิกว่ำรอ้ยละหำ้สบิของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมดหรอืควำมเป็นหุน้สว่นทัง้หมด 

)3(  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตำม (1) หรือ (2) แต่ทัง้นี้ มิให้
รวมถงึกองทุนส ำรองเลีย้งชพี  

กำรประเมนิค่ำ หรอื กำรประเมนิ
มลูค่ำ   

หมำยถงึ กำรค ำนวณมูลค่ำอสงัหำรมิทรพัย์หรอืสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์
ของกองทรสัต์เพื่อวตัถุประสงค์สำธำรณะในกำรเปิดเผยข้อมูลต่อ
ประชำชน โดยเป็นกำรประเมินอย่ำงเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องมีกำร
ตรวจสอบเอกสำรสทิธ ิขอ้จ ำกดัสทิธคิรอบครองในทรพัยส์นิ เงื่อนไข
และข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย ข้อจ ำกัดอื่นของกำรใช้ประโยชน์ 
รำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และรำยละเอียดอื่นที่
เกีย่วขอ้งรวมทัง้กำรส ำรวจทรพัยส์นิตำมสภำพทีเ่ป็นอยู่ 

กำรเพิ่มทุ นแบบมอบอ ำนำจ
ทัว่ไป (General Mandate) 

หมำยถงึ กำรเพิ่มทุนของกองทรสัต์ ตำมมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่ให้
อ ำนำจผูจ้ดักำรกองทรสัตก์ ำหนด หรอืเหน็ชอบวตัถุประสงคก์ำรออก 
และจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่ทุนแต่ละครำวตำมควำมเหมำะสม 

กำรสอบทำนกำรประเมนิค่ำ หมำยถงึ กำรเสนอควำมเหน็เกี่ยวกบัมูลค่ำอสงัหำรมิทรพัย์หรอืสทิธกิำรเช่ำ
อสงัหำรมิทรพัยข์องกองทรสัต ์โดยมไิดม้กีำรส ำรวจทรพัยส์นิ 

กำรบรหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์  หมำยถงึ กำรดูแลรกัษำให้อสงัหำรมิทรพัย์ของกองทรสัต์อยู่ในสภำพที่ดแีละ
พร้อมที่จะใช้ในกำรจดัหำผลประโยชน์ได้ตลอดเวลำ ตลอดจนกำร



 

จดัหำผลประโยชน์จำกอสงัหำรมิทรพัยด์งักล่ำวด้วยตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด รวมทัง้
กำรบริหำรอสงัหำริมทรพัย์ตำมที่กฎหมำยหลกัทรพัย์ และ/หรือ 
กฎหมำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

กลุ่มบรษิทัเจำ้ของทรพัยส์นิ หมำยถงึ เจ้ำของทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนครัง้แรก และ เจำ้ของทรพัยส์นิหลกัที่
ลงทุนในกำรเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

กลุ่มภริชับุร ี หมำยถงึ บรษิัท ภิรชับุรี จ ำกดั และ/หรอื บุคคลในครอบครวัของตระกูลบุร ี
และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนักบั บริษัท ภิรชับุรี จ ำกัด และ/หรือ 
บุคคลในครอบครวัของตระกลูบุร ี

โครงกำรในอนำคต หมำยถงึ โครงกำรอำคำรส ำนักงำน ไม่ว่ำจะเป็นอำคำรใดอำคำรหนึ่ง และ/
หรอืทัง้หมดทีม่คีุณสมบตัแิละอยู่ในเกรดเทยีบเคยีงกนักบัทรพัยส์นิที่
ลงทุนในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง ที่อำจมีกำรพัฒนำขึ้นบนพื้นที่
โครงกำรไบเทค  

โครงกำรไบเทค หรือ โครงกำร 
BITEC Mixed-Use Complex 

หมำยถงึ ที่ดินและอำคำรเพื่อใช้ประโยชน์เป็นศูนย์แสดงสินค้ำ ประชุม 
ส ำนักงำน พำณิชยกรรม ภตัตำคำร และจอดรถยนต์ ตัง้อยู่ที ่ เลขที ่
88 ถ น น เท พ รัต น  แ ข ว งบ ำ งน ำ ใต้  เข ต บ ำ งน ำ  จั งห วัด 
กรุงเทพมหำนคร 

โครงกำรภิ รัชทำวเวอร์ แอท  
เอม็ควอเทยีร ์

หมำยถงึ โครงกำรอำคำรส ำนกังำนภริชัทำวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ 

โครงกำรภิ รัชทำวเวอร์ แอท    
ไบเทค 

หมำยถงึ โครงกำรอำคำรส ำนกังำนภริชัทำวเวอร ์แอท ไบเทค 

โครงกำรศูนยน์ิทรรศกำรและกำร
ประชุมไบเทค 

หมำยถงึ โครงกำรส่วนอำคำรศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมนำนำชำติ
กรุงเทพ-ไบเทค ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงกำรไบเทค 

ค่ำเช่ำ หมำยถงึ ค่ำตอบแทนที่ไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ กำรให้ใชพ้ื้นที ่หรอืกำรให้บรกิำรที่
เกีย่วเน่ืองกบักำรใหเ้ช่ำหรอืใหใ้ชพ้ืน้ที ่แลว้แต่กรณี 

คณะกรรมกำร ก .ล.ต.  หมำยถงึ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
งำนระบบของอำคำรส ำนักงำน
โครงกำรภิ รัชทำวเวอร์ แอท 
เอม็ควอเทยีร ์

หมำยถงึ งำนระบบของอำคำรส ำนักงำนโครงกำรภริชัทำวเวอร ์แอท เอม็ควอ
เทยีร ์ได้แก่ งำนระบบไฟฟ้ำรวมถึงเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ หม้อแปลง
ไฟฟ้ำ และกำรจัดแสงสว่ำง ระบบสุขำภิบำล ระบบปรับอำกำศ
รวมถงึงำนระบำยอำกำศภำยในอำคำร ระบบระบำยน ้ำ ระบบบ ำบดั
น ้ำเสยี ระบบกำรเตือนกำรป้องกนัและระงบัอคัคีภัย ระบบสื่อสำร 
ระบบรกัษำควำมปลอดภยั ระบบจอดรถ ระบบจดักำรจรำจร ระบบ
ควบคุมกำรเขำ้ออกอำคำร ระบบโทรทศัน์วงจรปิด และระบบลฟิท์
โดยสำรรวมถึงระบบบนัไดเลื่อน ระบบเครื่องกลหรอืระบบอื่น ๆ ที่
จ ำเป็นต่อกำรใชง้ำนของอำคำรและกำรป้องกนัภยนัตรำยต่ำง ๆ ทีม่ี
ผลต่อสขุภำพ ชวีติ ร่ำงกำย หรอืทรพัยส์นิของผูใ้ชอ้ำคำร  

งำนระบบของอำคำรส ำนักงำน

โครงกำรภิ รัชทำวเวอร์  แอท  

ไบเทค 

หมำยถงึ งำนระบบของอำคำรส ำนักงำนโครงกำรภิรชัทำวเวอร ์แอท ไบเทค 
ได้แก่ งำนระบบไฟฟ้ำรวมถึงเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ 
และกำรจดัแสงสว่ำง ระบบสุขำภิบำล ระบบปรบัอำกำศรวมถึงงำน
ระบำยอำกำศภำยในอำคำร ระบบระบำยน ้ำ ระบบบ ำบัดน ้ำเสีย 
ระบบกำรเตือนกำรป้องกนัและระงบัอัคคีภัย ระบบสื่อสำร ระบบ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84


 

รักษำควำมปลอดภัย ระบบจอดรถ ระบบจัดกำรจรำจร ระบบ
ควบคุมกำรเขำ้ออกอำคำร ระบบโทรทศัน์วงจรปิด และระบบลฟิท์
โดยสำรรวมถึงระบบบนัไดเลื่อน ระบบเครื่องกลหรอืระบบอื่น ๆ ที่
จ ำเป็นต่อกำรใชง้ำนของอำคำรและกำรป้องกนัภยนัตรำยต่ำง ๆ ทีม่ี
ผลต่อสขุภำพ ชวีติ ร่ำงกำย หรอืทรพัยส์นิของผูใ้ชอ้ำคำร  

เจำ้ของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้
แรก  

หมำยถงึ บรษิทั ภริชับุร ีจ ำกดั และ บรษิทั เพนตำ้ 591 จ ำกดั 

เจ้ำของทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนใน
กำรเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

หมำยถงึ บรษิทั ปรนิทร จ ำกดั และ บรษิทั เพนตำ้ 591 จ ำกดั 

ตลำดหลกัทรพัย ์ หมำยถงึ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ หมำยถงึ ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 

 
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ หมำยถงึ ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้แรก และ ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในกำรเพิม่

ทุนครัง้ทีห่นึ่ง  
ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้แรก หมำยถงึ สิ ท ธิ ก ำ ร เ ช่ ำ อ ำ ค ำ ร โ ค ร ง ก ำ ร ภิ รั ช ท ำ ว เ ว อ ร์  แ อ ท  

เอ็มควอเทียร์ รวมถึง งำนระบบอำคำร และอุปกรณ์ ต่ำงๆ ที่
เกีย่วเน่ืองกบักำรด ำเนินกจิกำรของทรพัยส์นิ 
 

ทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในกำรเพิ่ม
ทุนครัง้ทีห่นึ่ง หรอื ทรพัยส์นิหลกั
ที่ จ ะ ล ง ทุ น เพิ่ ม เติ ม  ห รื อ 
ทรพัย์สนิหลกัที่กองทรสัต์จะเข้ำ
ลงทุนเพิม่เตมิ 

หมำยถงึ สทิธกิำรเช่ำอำคำรโครงกำรภริชัทำวเวอร ์แอท ไบเทค รวมถงึ งำน
ระบบอำคำร และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบักำรด ำเนินกจิกำร
ของทรพัยส์นิ 
 

ทรสัต ี หมำยถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน กสกิรไทย จ ำกดั ในฐำนะทรสัตขีอง 
ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

ทุนช ำระแลว้ หมำยถงึ มลูค่ำรวมของหน่วยทรสัตท์ีช่ ำระเตม็จ ำนวนแลว้ 
นำยทะเบยีนหน่วยทรสัต ์ หมำยถงึ บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลู หมำยถงึ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ประเภท

หน่วยทรสัต ์(แบบ 69-REIT) 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี
ของกองทรสัต ์

หมำยถงึ แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีของกองทรสัต ์(แบบ 56-REIT) 

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หมำยถงึ บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำ
ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

บรษิทัประเมนิค่ำทรพัยส์นิ 
 

หมำยถงึ 
 

บรษิัทประเมนิมูลค่ำทรพัยส์นิของกองทรสัต์ทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้จำก
ผู้จ ัดกำรกองทรัสต์  และได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

ประกำศที ่กร. 14/2555 หมำยถงึ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ที ่กร .
14/2555 เรื่อง หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรเป็นผู้ก่อตัง้ทรสัต์ และกำร
เป็นทรสัตีของทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย์ ลงวนัที่ 20 
พฤศจกิำยน 2555 และทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ประกำศที ่ทจ. 49/2555 หมำยถงึ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง กำร
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ออกและเสนอขำยห น่วยทรัสต์ของทรัสต์ เพื่ อกำรลงทุน ใน
อสงัหำรมิทรพัย ์ลงวนัที ่21 พฤศจกิำยน 2555 และทีไ่ดม้กีำรแกไ้ข
เพิม่เตมิ 

ประกำศที ่สช. 29/2555 หมำยถงึ ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์ที ่สช. 29/2555 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรใน
กำรให้ควำมเห็นชอบผู้จ ัดกำรกองทรัสต์  และมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน ลงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2555 และที่ได้มีกำรแก้ไข
เพิม่เตมิ 

ประกำศที ่สร. 26/2555 หมำยถงึ ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ข้อก ำหนดเกี่ยวกบัรำยกำรและ
ข้อควำมในสัญญ ำก่อตั ้งทรัสต์ของทรัสต์ เพื่ อกำรลงทุ น ใน
อสงัหำรมิทรพัย ์ลงวนัที ่21 พฤศจกิำยน 2555 และทีไ่ดม้กีำรแกไ้ข
เพิม่เตมิ 

ปรนิทร หมำยถงึ บรษิทั ปรนิทร จ ำกดั 
ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์หรอื บรษิทัฯ หมำยถงึ บรษิัท ภิรชั รที แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด ในฐำนะผู้จดักำรกองทรสัต์

ของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
ผู้จ ัดกำรกำรจัดจ ำห น่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย  

หมำยถงึ ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต ์ หมำยถงึ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีส่ำมำรถจดัจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต์
ได ้ 

ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หมำยถงึ บุคคลที่ถือหุ้นของนิติบุคคลใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมเกิน
กว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคล
นัน้ 

ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ หรือ  
ภริชัแมนเนจเมนท ์

หมำยถงึ บุคคลที่ได้รบัมอบหมำยจำกผู้จดักำรกองทรสัต์ให้ท ำหน้ำที่ในกำร
บรหิำรหรอืจดัหำผลประโยชน์จำกทรพัยส์นิหลกั ซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั ภิ
รชัแมนเนจเมนท ์จ ำกดั 

ผูร้บัประโยชน์ หมำยถงึ ผู้ถื อห น่ วยท รัสต์ ข องท รัสต์ เพื่ อกำรลงทุ น ในสิท ธิก ำรเช่ ำ
อสงัหำรมิทรพัย์ภิรชัออฟฟิศ ซึ่งเป็นผู้รบัประโยชน์ภำยใต้สญัญำ
ก่อตัง้ทรสัต ์

ผูส้อบบญัช ี หมำยถงึ ผูส้อบบญัชขีองกองทรสัต์ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชทีีอ่ยู่ในบญัชรีำยชื่อที่
ได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์ ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำด้วยกำรให้ควำมเหน็ชอบผู้สอบ
บญัช ีและทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ  

ผูเ้สนอขำยหน่วยทรสัต ์ หมำยถงึ บรษิัท ภิรชั รที แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั ในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้เสนอ
ขำยห น่ วยท รัสต์ ของท รัสต์ เพื่ อก ำรลงทุ น ในสิท ธิก ำรเช่ ำ
อสงัหำรมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

พ.ร.บ. ทรสัตฯ์ หมำยถงึ พระรำชบญัญตัทิรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550 และทีไ่ดม้ี
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ หมำยถงึ พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และทีไ่ด้
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มกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 
เพนตำ้ 591 หมำยถงึ บรษิทั เพนตำ้ 591 จ ำกดั 
ภริชับุร ี หมำยถงึ บรษิทั ภริชับุร ีจ ำกดั 
ภริชับุรโีฮลดิง้ หมำยถงึ บรษิทั ภริชับุรโีฮลดิง้ จ ำกดั 
มลูค่ำทรพัยส์นิรวม  
(Total Asset Value, TAV) 

หมำยถงึ มูลค่ำทรัพย์สินรวมของทรัสต์ เพื่ อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ ำ
อสงัหำรมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

มลูค่ำทรพัยส์นิสทุธ ิ
(Net Asset Value, NAV) 

หมำยถงึ มูลค่ำทรพัย์สนิรวมหกัดว้ยหนี้สนิ ซึ่งค ำนวณตำมวธิทีีก่ ำหนดไวใ้น
สญัญำก่อตัง้ทรสัต ์และ/หรอื กฎเกณฑท์ีก่ ำหนด 

รำยงำนกำรประเมนิค่ำ หมำยถงึ รำยงำนกำรประเมนิมลูค่ำทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุน ซึง่จดัท ำขึน้
ตำมหลกัเกณฑใ์นประกำศที ่ทจ. 49/2555 

รอบปีบญัช ี หมำยถงึ ระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม  
วนัท ำกำร หมำยถงึ วนัทีผู่จ้ดักำรกองทรสัตเ์ปิดท ำกำร (ซึง่ไม่ใช่วนัเสำร ์วนัอำทติย ์หรอื

วนัทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์
ประกำศใหเ้ป็นวนัหยุด) 

สญัญำก่อตัง้ทรสัต ์ หมำยถงึ สญัญำก่อตัง้ทรสัต์ ระหว่ำงผู้ก่อตัง้ทรสัต์ (ผู้จดักำรกองทรสัต์) กบั 
ทรสัต ีและทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ   

สญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ หมำยถงึ สัญญำแต่งตัง้ผู้จ ัดกำรกองทรัสต์ ระหว่ำงทรัสตีและผู้จ ัดกำร
กองทรสัต ์ 

ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรอืส ำนกังำน  หมำยถงึ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
สขุมุวทิ ซติีม้อลล ์ หมำยถงึ บรษิทั สขุมุวทิ ซติีม้อลล ์จ ำกดั 
หนงัสอืรบัรองจำกทรสัต ี หมำยถงึ หนังสอืรบัรองจำกทรสัตหีรอืผูท้ีจ่ะเขำ้เป็นทรสัตขีองกองทรสัต์ว่ำจะ

ยอมรบัที่จะเขำ้ปฏิบตัิหน้ำที่เป็นทรสัตีของกองทรัสต์ หรอืหนังสอื
รบัรองจำกทรสัตีว่ำกระบวนกำรเพิ่มทุนของกองทรสัต์เป็นไปโดย
ชอบ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศที่ ทจ. 49/2555 และ
ประกำศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่อกตำม พ.ร.บ. ทรสัตฯ์ 

หน่วยทรสัต ์ หมำยถงึ ใบทรสัตท์ีแ่สดงสทิธขิองผูถ้อืในฐำนะผูร้บัประโยชน์ในกองทรสัต์ 
เหตุสดุวสิยั หมำยถงึ 

 

 

 

 

 

เหตุใดๆ ที่ เกิดขึ้นหรือก่อให้เกิดผลพิบัติซึ่งไม่อำจป้องกันได ้
ถึงแม้ว่ำบุคคลที่ประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ควำม
ระมดัระวงัตำมสมควรดงัเช่นบุคคลทัว่ไปจะท ำได้ในฐำนะและภำวะ
เช่นนัน้ เช่น ภยัธรรมชำต ิอคัคภียั น ้ำท่วม แผ่นดนิไหว อุบตัเิหตุที่
ไม่สำมำรถหลกีเลีย่งได ้สงครำม จลำจล กำรก่อกำรรำ้ย กำรนดัหยุด
งำน กำรปิดสถำนที่ท ำงำน โรคระบำด เป็นต้น และหมำยควำม
รวมถึงกำรบัญญัติกฎหมำยหรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใดของรฐั หรือ
ขอ้จ ำกดัทำงกฎหมำยซึ่งมผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัติำมสญัญำ หรอื
สำเหตุใดๆ ที่มผีลท ำนองเดยีวกนัซึ่งคู่สญัญำที่ได้รบัผลกระทบไม่
อำจควบคุมได ้
ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรช ำระเงนิหรอืธุรกรรมใดในกำรปฏบิตัิ
ตำมสญัญำอนัจะต้องด ำเนินกำรกบัธนำคำรพำณิชย์ เหตุสุดวสิยัให้
หมำยควำมรวมถงึกำรทีธ่นำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทยทุกธนำคำร
หยุดท ำกำรดว้ย 
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ส่วนท่ี 1 

สรปุข้อมลูส ำคญัของหน่วยทรสัต ์(Fact Sheet) 

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

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

 สำระส ำคญัของกองทรสัต ์

ช่ือกองทรสัต ์(ไทย)  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
ช่ือกองทรสัต ์(องักฤษ)  Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust  
ช่ือยอ่ยอ่  BOFFICE 
ประเภท กองทรสัต์ไม่ก าหนดอายุและไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ โดยผู้จดัการ

กองทรสัต์จะยื่นขอจดทะเบยีนหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว/1 4,873,441,263 บาท 

ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์  บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผูบ้ริหำรอสงัหำริมทรพัย ์  บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ทรสัตีตี  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 
ท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 

/1 ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563  

 ข้อมูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยทรสัตใ์นครัง้น้ี 

จ านวนหน่วยทีเ่สนอขาย ไม่เกนิ 222,570,000 หน่วย 
มลูค่าเสนอขายรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 2,737,611,000  บาท  
มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย 9.4573 บาทต่อหน่วย (ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563) 
ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต ์ 12.30 บาทต่อหน่วย 
ลกัษณะการเสนอขาย เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม(Preferential 

Offering) ตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ กลุ่มภริชับุร ีและบุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรอื ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 

สรปุข้อมูลส ำคญัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรสัตแ์ละหนังสือช้ีชวน ซ่ึง
เป็นเพียงข้อมูลสรปุเก่ียวกบักำรเสนอขำย ลกัษณะและควำมเส่ียงของกองทรสัต ์ดงันัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษำ
ข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ ซ่ึงสำมำรถขอได้จำกผู้จดัจ ำหน่ำยหน่วยทรสัตแ์ละผู้จดักำร
กองทรสัต์ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือช้ีชวนท่ีบริษัทยื่นต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
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ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจดั
จ าหน่าย 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน)  

สดัสว่นในการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นเบือ้งตน้เป็นดงัต่อไปนี้ 

ประเภทนักลงทุน จ ำนวนหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขำย (หน่วย) 
ส่วนท่ี 1 เสนอขำยให้กบัประชำชนทัว่ไปเฉพำะกลุม่
ซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมท่ีมีรำยช่ือปรำกฏใน
สมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์(Preferential 
Offering) 1 

ไม่เกนิ 222,570,000 หน่วย2,3 

ส่วนท่ี 2 เสนอขำยให้กบักลุ่มภิรชับุรี  เมื่อรวมกบัส่วนที่ 1 แล้ว จะมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 
25 ของหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายในการเพิ่ม
ทุนครัง้นี้หรอืไม่เกนิกว่าสทิธิของผู้ถือหน่วยทรสัต์
เดิมตามการจดัสรรให้กบัผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ของ
กลุ่มภริชับุร ีณ วนัก าหนดสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อ
การจองซือ้หน่วยเพิม่ทุนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่
สดัสว่นใดจะสงูกว่า 

ส่วนท่ี 3 เสนอขำยหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมในส่วนท่ี
เหลือจำกส่วนท่ี 1 และ/หรือ ส่วนท่ี 2 ข้ำงต้น โดย
เสนอขำยให้แก่  (1) บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) และ/หรือ (2) ให้แก่ประชำชนทัว่ไป 
(Public Offering) 
(ก) เสนอขายต่อนกัลงทุนสถาบนั 
(ข) เสนอขายต่อผูม้อีุปการคุณของภริชับุร ี
(ค) เสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จดัจ าหน่าย

หน่วยทรสัต ์

หน่วยทรสัตส์ว่นทีเ่หลอืจากการเสนอขาย 
ในสว่นที ่1 และสว่นที ่2 

หมายเหตุ:     1 ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่รีายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยทรสัต์ซึง่ไม่ใช่บุคคลสญัชาตอิเมรกิา แคนาดา ญี่ปุ่ น หรอืสญัชาติอื่นใดทีม่ใิช่สญัชาติไทย 
เพื่อมใิหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิในครัง้นี้มหีน้าทีเ่พิม่เตมิจากกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใต้กฎหมายไทย หรอือาจถูกพจิารณาว่าเป็นการกระท าการทีข่ดัต่อกฎหมายหรอืระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรอืก่อใหเ้กดิภาระค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานเกนิสมควร โดยวนัก าหนดรายชื่อประชาชน
ทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่มีสทิธิในการจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง 
(Record Date) คอื วนัที ่24 กรกฎาคม 2563  
 2 จ านวนหน่วยทรสัต์ขา้งต้น มอีตัราส่วนในการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ ที่ 1 หน่วยทรสัต์
เดมิ ต่อ 0.4319 หน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ 
 3 รวมส่วนที่เสนอขายต่อกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบัภริชับุร ีบุคคลในครอบครวัของตระกูลบุร ีและ/หรอืกลุ่ม
บุคคลเดยีวกนักบับุคคลในครอบครวัของตระกลูบุร ีโดยจ านวนหน่วยทรสัตร์วมทีจ่ะจดัสรรใหแ้ก่กลุ่มภริชับุร ีจะไม่เกนิ
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ร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี้ หรอืไม่เกินกว่าสทิธิของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เดิมตามการจดัสรรให้กบัผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ  
กลุ่มภริชับุร ีณ วนัก าหนดสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อการจองซือ้หน่วยเพิม่ทุนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่สดัสว่นใดจะสงู
กว่า 
 

 วตัถปุระสงคข์องกำรระดมทนุในครัง้น้ี 

เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทัง้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล ซึ่งกองทรสัต์จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนดงักล่าว 

จ านวนไม่เกนิ 2,737,611,000 บาท และเงนิจากการกูย้มืเงนิระยะยาว ในวงเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 700 ลา้นบาท ไปลงทุน

ในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

ส าหรบัแหล่งเงนิทุนจากการกูย้มืเงนินัน้ กองทรสัต์จะกูย้มืเงนิรวมทัง้สิน้จ านวนไม่เกนิ 750 ลา้นบาท ประกอบดว้ยวง

เงนิกูร้ะยะยาวจ านวนไม่เกนิ 700 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

วงเงนิกูร้ะยะสัน้จ านวนไม่เกนิ 50 ลา้นบาท เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต์ ซึ่งอาจกู้ยมืจากบุคคลที่เกีย่ว

โยงกนักบัทรสัตีของกองทรสัต์ โดยขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการกู้ยมืเงนิของกองทรสัต์ดงักล่าวขา้งต้นจะเป็นไป

ตามที่ก าหนดในสญัญาเงนิกู้ และเอกสารทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง ระหว่างกองทรสัต์โดยทรสัตกีบัผู้ใหกู้้ หรอืระหว่าง

คู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดหลกัเบือ้งตน้ดงัต่อไปนี้  

ผูกู้้ กองทรสัต ์ 
ผูใ้ห้สินเช่ือ ธนาคารพาณิชย ์และ/หรอืสถาบนัการเงนิ และ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติ และ/

หรอืบรษิทัประกนัวนิาศภยั และ/หรอืนิตบิุคคลอื่นใดทีส่ามารถใหส้นิเชื่อแก่
กองทรสัตไ์ด ้

วงเงินกู้ วงเงนิกูท้ ัง้หมดจ านวนวนรวมไม่เกนิ 750 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 

วงเงนิกู ้Tranche A :  ประเภทวงเงินกู้ระยะยาวจ านวนไม่เกิน 700 ล้าน
บาท เพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่
ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ ง  คือสิทธิการเช่า
อาคารส านกังานโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค
เป็นเวลา 30 ปี 

วงเงนิกู ้Tranche B:   ประเภทวงเงนิกูร้ะยะสัน้ โดยออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิไว้
เป็นหลกัฐาน ซึ่งเป็นวงเงนิสนิเชื่อหมุนเวยีนแบบที่
อาจยกเลิกวงเงินได้ โดยพิจารณาทบทวนหรือต่อ
ระยะเวลาวงเงินทุกปี จ านวนไม่เกิน 50 ล้านบาท 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของทรัพย์สินหลักที่
ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 
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อตัรำดอกเบี้ย วงเงนิกู ้Tranche A : อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสญัญา จะไม่เกิน MLR 
(Minimum Loan Rate) ลบด้วยร้อยละ 1.5 ตลอด
อายุสญัญาเงนิกู ้

 อน่ึง อตัราดอกเบีย้ “MLR” (Minimum Loan Rate) 
คือผลเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยส าหรับเงินกู้ของ
ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง 
ไดแ้ก่ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มห าชน ) และธนาคารไทยพาณิ ชย์  จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งอตัราดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลง
ไดต้ามประกาศของสถาบนัการเงนิแต่ละราย 

วงเงินกู้ Tranche B:    อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสญัญา จะไม่เกิน MLR 
(Minimum Loan Rate) ลบดว้ยรอ้ยละ 2.00 ตลอด
อายุสญัญาเงนิกู ้

 อน่ึง อตัราดอกเบีย้ “MLR” (Minimum Loan Rate) 
คือผลเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยส าหรับเงินกู้ของ
ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง 
ไดแ้ก่ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มห าชน ) และธนาคารไทยพาณิ ชย์  จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งอตัราดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลง
ไดต้ามประกาศของสถาบนัการเงนิแต่ละราย 

ระยะเวลำกำรกู้ยมื วงเงนิกู ้Tranche A :  ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันเบิก
ถอนเงนิกูค้รัง้แรก  

วงเงนิกู ้Tranche B :  ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ไม่เกิน 180 วนันับแต่วนัที่
ออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิแต่ละฉบบั 

กำรช ำระคืนเงินต้น วงเงนิกู ้Tranche A : ช าระคนืเงนิตน้ทัง้จ านวนเมื่อครบก าหนดอายุสญัญา
เงนิกู ้ 

วงเงนิกู ้Tranche B :  ช าระคนืเงนิต้นทัง้จ านวนเมื่อครบก าหนดวนัที่ออก
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิแต่ละฉบบั 

กำรช ำระดอกเบี้ย ช าระรายเดอืน 
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หลกัประกนั 1. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาเช่าพืน้ทีโ่ครงการภริชั
ทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

2. การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนงานระบบ หรือระบบ
สาธารณูปโภค เครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ์ ต่าง ๆ และ/หรือสิทธิ
เรยีกร้องภายใต้สญัญาซื้อขายสงัหารมิทรพัย์โครงการภิรชัทาวเวอร ์
แอท ไบเทค 

3. การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสัญญารับบริการพื้นที่
สว่นกลาง 

4. การจดทะเบียนหลักป ระกันท างธุ รกิจบนสัญญ าให้บ ริก าร
สาธารณูปโภค 

5. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาใหบ้รกิารพื้นทีจ่อดรถ 
6. การจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

การด าเนินงานของกองทรสัต ์
7. การสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภัยทรพัย์สนิส าหรบัความเสี่ยงภัยทุก

ประเภท (Property All Risk Insurance) และกรมธรรม์ประกันภัย
ธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) ของโครงการภริชั
ทาวเวอร ์แอท ไบเทค ยกเวน้ประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก 
โดยระบุชื่อผู้ให้กู้เป็นผู้รบัประโยชน์ร่วม (co-beneficiary) และ/หรือ 
เป็นผูเ้อาประกนัร่วม (co-insured)  

8. นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ข้อก าหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ 
เกีย่วกบัการให้หลกัประกนัการกูย้มืนี้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขในสญัญา
เงินกู้ สัญญาหลักประกัน และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่ง
คู่สญัญาจะไดต้กลงกนั 

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2 ขอ้ 3.2.1 – 9 "การกูย้มืเงนิ" ทัง้นี้ กองทรสัต ์อาจมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้

จากการกูย้มืเงนิ ซึง่ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก สว่นที ่2 ขอ้ 5 "ปัจจยัความเสีย่ง" 

 รำยละเอียดท่ีส ำคญัเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนในกำรเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ถูกพฒันาขึน้โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Mixed Use ศนูยแ์สดงสนิคา้และการ

ประชุมนานาชาตกิรุงเทพ-ไบเทค (โครงการ BITEC Mixed-Use Complex) ที่ประกอบไปดว้ย ศูนยแ์สดงสนิคา้ ศูนย์

การประชุม และอาคารส านักงาน ที่สมบูรณ์พรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวก อาทเิช่น ห้องประชุมจดังานสมัมนา 

และจดังานกจิกรรมกบัลูกค้า ศูนย์อาหาร รา้นอาหารและรา้นคา้ปลกี ซึ่งความครบครนัของโครงการ BITEC Mixed-

Use Complex ช่วยสง่เสรมิภาพลกัษณ์ และประโยชน์ใชส้อยของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ไดอ้ย่างด ี 

โดย กองทรสัต์จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาวบางส่วนของโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค  ซึ่ง

ประกอบด้วยพื้นที่ส านักงานและร้านค้าให้เช่า พื้นที่ใช้สอยส่วนส านักงาน พื้นที่จอดรถ และพื้นที่สนับสนุนส่วน

ส านกังาน เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนสทิธกิารเช่า รวมถงึการเขา้ลงทุนในกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัย์

ประเภทงานระบบอาคาร และอุปกรณ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินกจิการของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค  
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รำยละเอียด โครงกำรภิรชัทำวเวอร ์แอท ไบเทค 
ลกัษณะของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทุน 
ท่ีตัง้ บรเิวณถนนสขุมุวทิใกลส้ีแ่ยกบางนา เชื่อมต่อโดยตรงกบัสถานีรถไฟฟ้า (BTS) 

บางนา 
เจ้ำของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ทีด่นิเป็นกรรมสทิธิข์องปรนิทร (กองทรสัตม์ไิดเ้ขา้ลงทุนในทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของ

โครงการ) 
เจ้ ำ ขอ งก รรม สิ ท ธ์ิ อ ำค ำรขอ ง
โครงกำรก่อนกองทรสัตเ์ข้ำลงทุน 

ปรนิทร 

เจ้ำของกรรมสิทธ์ิในสงัหำริมทรพัย์
ท่ี เ ก่ี ย ว เน่ื อ งกับ โค รงก ำร ก่ อน
กองทรสัตเ์ข้ำลงทุน 

ปรนิทร และ เพนตา้ 591   

พืน้ท่ีรวม (Gross Floor Area) ประมาณ 70,741 ตารางเมตร ซึง่รวมพืน้ทีส่ านกังานใหเ้ช่า พืน้ทีส่ว่นกลางสว่น
ส านกังาน พืน้ทีจ่อดรถสว่นส านกังาน และพืน้ทีส่ าหรบัวางงานระบบ และพืน้ทีท่ี่
เกีย่วเน่ืองกบัโครงการ 

พืน้ท่ีให้เช่ำสุทธิ (Net Leasable 
Area) 

ประมาณ 32,072 ตารางเมตร  

ปีท่ีโครงกำรเร่ิมด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย ์

กุมภาพนัธ ์2560   

รำยละเอียดกำรลงทุน 
ลกัษณะกำรลงทุน 1) สทิธกิารเช่าพืน้ทีร่ะยะยาวในโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

2) กรรมสทิธิใ์นสงัหาริมทรพัย์ที่เกี่ยวเน่ืองกับโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท  
ไบเทค 

ระยะเวลำลงทุน 30 ปี นบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนสทิธกิารเช่า 
มูลค่ำท่ีกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุ ไม่เกนิ 3,300 ลา้นบาท 
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สรุปราคาประเมนิของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน 

รำคำประเมินของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทุน  
บริษทั ซีบีอำรอี์  

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(ล้ำนบำท) 

บริษทั โจนส ์แลง ลำซำลล ์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำท่ีกองทรสัตจ์ะเขำ้ลงทนุ
สูงสุดไม่เกิน 
(ล้ำนบำท) 

3,0001 2,9852 3,300 

ทีม่า :  1 ราคาประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ของ บรษิัท ซบีอีาร์อ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ตามรายงานการ
ประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่27 กนัยายน 2562 (ราคา ณ วนัที ่20 ธนัวาคม2562)  

 2 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ของ บรษิัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตาม
รายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวันที ่27 กันยายน 2562 (ราคา ณ วันที ่20 
ธนัวาคม 2562) 

ทัง้นี้ ที่ปรกึษาทางการเงนิร่วมกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดต้รวจสอบสมมตฐิานหลกัของผู้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้น

การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนแลว้ ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าสมมตฐิานหลกัทีใ่ชใ้นการประเมนิ

มูลค่าดงักล่าวไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทยีบกบัผลประกอบการในปัจจุบนั และผลประกอบการเฉลีย่ในอดตีของทรพัยส์นิ

ตลอดจนแนวโน้มของตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยรวมถงึท าเลทีต่ัง้และศกัยภาพของทรพัยส์นิ อย่างไรกต็าม  

ผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดงักล่าวได้  หรอืเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจไม่เป็นไปตามที่

คาดการณ์ (นกัลงทุนสามารถพจิารณาสว่นที ่2 ขอ้ 3.2.1-2 "สรุปสาระส าคญัของรายงานการประเมนิ")  

นอกจากนี้เพื่อใหผู้ล้งทุนไดท้ราบถงึมลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิล่าสดุ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัใหม้ี

การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิเพื่อทบทวนมลูค่า โดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระ โดยมรีายละเอยีดเปรยีบเทยีบมลูค่า

ทรพัยส์นิ ณ วนัที ่1 มถุินายน 2563 ดงันี้ 

มูลค่ำทรพัยสิ์น ณ วนัท่ี รำคำประเมินของทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุน 
ในกำรเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

(ล้ำนบำท) 
บริษทั กรงุสยำม

ประเมินค่ำทรพัยสิ์น 
จ ำกดั/1 

บริษทั โจนส ์แลง ลำซำลล ์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

1 มถุินายน 2563  3,001.6/2 2,999.0/3 
หมายเหตุ:  

/1 ผู้จดัการกองทรสัต์ได้แต่งตัง้บรษิัท กรุงสยามประเมนิค่าทรพัย์สนิ จ ากดั ให้ท าการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิหลกัที่

ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่งแทนบรษิัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากดั (ผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิอิสระที่ได้เคย

ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ ณ วนัที ่20 ธนัวาคม 2562) เน่ืองจากบรษิทั ซบีอีารอ์ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ไม่สามารถท าการ

ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิตามค าขอของผู้จดัการกองทรสัต์ เนื่องจาก บรษิัทมนีโยบายงดการให้บรกิารประเมนิมูลค่า
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ทรพัยส์นิเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ โดยเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 

(โควดิ-19)  ซึง่นโยบายดงักล่าวยงัคงมผีลบงัคบัใชเ้มื่อ วนัที ่1 มถุินายน 2563 

/2 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ของ กรุงสยามประเมินค่าทรพัย์สิน จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า

อสงัหารมิทรพัยแ์บบเตม็รปูแบบ ฉบบัลงวนัที ่9 มถุินายน 2563 

/3 ราคาประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ของ บรษิัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตามรายงานการประเมนิ

มลูค่าอสงัหารมิทรพัยฉ์บบัทบทวนมลูค่า ฉบบัลงวนัที ่5 มถุินายน 2563   

ความสมเหตุสมผลของราคาในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งของกองทรสัต ์ 

ในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่า

พื้นที่ระยะยาว รวมถึงกรรมสทิธิใ์นระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ และอุปกรณ์ในโครงการ ในมูลค่าสูงสุดไม่เกิน  

3,300 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษธีุรกจิเฉพาะ ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง) โดยในการก าหนดมลูค่าสุดทา้ยทีก่องทรสัต์จะลงทุนในทรพัยส์นิหลกั ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาปัจจยั

ต่าง ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง เช่น ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต ์อตัราผลตอบแทนในระดบั

ที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รบั ศกัยภาพในเชงิพาณิชย์ของทรพัย์สนิ อตัราดอกเบี้ยทัง้ในประเทศและในตลาดโลก 

อตัราผลตอบแทนทีจ่ะไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถงึการลงทุนทางเลอืกอื่น ๆ 

และการส ารวจความต้องการของนกัลงทุนสถาบนั (Bookbuilding) ซึง่จะกระท าผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย คอื บรษิทั

หลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 

ทัง้นี้ ราคาทีก่องทรสัต์จะลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งทีร่าคาสงูสุดไม่เกนิ 3,300 ลา้นบาท

นัน้เป็นราคาทีส่งูกว่าราคาประเมนิของทรพัยส์นิต ่าสุดทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระสุดประมาณ 315 ลา้น

บาท หรอืประมาณรอ้ยละ 10.55  ตามวธิรีายได ้(Income Approach) ซึง่ประเมนิราคา ณ วนัที ่20 ธนัวาคม 2562 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิเหน็ว่าราคาลงทุนสูงสุดดงักล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม โดยพจิารณาจาก

อตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในปีแรกของกองทรสัตต์ามงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตแิละประมาณการ

ปันสว่นแบ่งก าไรส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่ วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ทีส่อบทานโดยผูต้รวจสอบบญัช ีเท่ากบั รอ้ยละ 5.70 และในกรณีทีก่องทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยการระดมทุน

เพยีงอย่างเดยีว โดยไม่มกีารกู้ยมืเงนิ และใชส้มมติฐานเดยีวกนักบัที่ใชจ้ดัท ารายงานประมาณการ คาดว่าประมาณ

การเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรกจะเท่ากับร้อยละ 5.56 ซึ่งเป็นอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่

เหมาะสมสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัราเงนิจา่ยผูถ้อืหน่วยของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืกองทุน

รวมอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นที่มสีถานะเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัที ่31 มนีาคม 

2563 และมลีกัษณะที่ใกล้เคยีงกบัทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในครัง้นี้ และมขีนาดมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคา

ตลาดเฉลี่ยย้อนหลงั 30 วนัท าการ นับจากวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัที่ 31 มนีาคม 2563   ตัง้แต่ 5,000 ล้าน

บาทขึน้ไป จ านวน 3 กองทรสัต ์(ไดแ้ก่ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทยแลนด ์ไพรม์ พรอ็พ

เพอรต์ี้ “TPRIME”, ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร์ “GVREIT” และทรสัตเ์พื่อการ
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ลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์เอส ไพรม์ โกรท “SPRIME”) และ 1 กองทุน (ได้แก่ กองทุนรวมสทิธกิารเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร ์โกรท “CPTGF”) ซึง่มคี่าเฉลีย่อตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยเท่ากบัรอ้ยละ 5.60 โดยอา้งองิ

จากขอ้มลูทีจ่ดัท าและเปิดเผยโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์

อตัรำเงินจ่ำยผูถื้อ
หน่วย 

(รอ้ยละ)1 

อัตราเงนิลดทุน 

(ร้อยละ) 
อัตราเงนิจ่าย

ประโยชนต์อบแทน 

(รอ้ยละ) 

TPRIME  
(กรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเช่า 
15.64 ปี) 

3.88 0.42 3.46 

GVREIT 
(สทิธกิารเช่าคงเหลอื 20.83 ปี) 

5.52 - 5.52 

SPRIME 
(สทิธกิารเช่าคงเหลอื 27.10  ปี) 

5.71 2.87 2.84 

CPTGF 
(สทิธกิารเช่าคงเหลอื 23.77 ปี) 

7.30 - 7.30 

ค่ำเฉล่ียรวม 5.60 0.82 4.78 
กองทรสัต ์BOFFICE2 

(กรณี มกีารกูย้มืเงนิ) 
5.70 1.39 4.31 

กองทรสัต ์BOFFICE3  
(กรณี ไม่มกีารกูย้มืเงนิ) 

5.56 1.28 4.28 

 

หมายเหตุ : 1 ค านวณจากอตัราเงนิจ่ายผู้ถือหน่วยรวมย้อนหลงั 12 เดอืน ส าหรบัรอบผลประกอบการปี2562 สิ้นสุด

วนัที ่31 ธันวาคม 2562  ต่อมูลค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาดเฉลีย่ย้อนหลัง 30 วันท าการ (วันที ่19 

กุมภาพนัธ ์2563 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2563) และส าหรบักองทรสัต์ BOFFICE อา้งองิจากประมาณการเงนิ

จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ต่อหน่วย (Projected Cash Distribution per Unit - DPU) ตามรายงานและ

ขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมติ ส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการ วนัที ่1 มกราคม 

2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ต่อสมมตฐิานทีร่าคาเสนอขายที ่13.5 บาท 

 2 อา้งองิจากประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบัช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที ่

1 มกราคม 2563 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีม่กีารปรบัปรุงผลจากแนวปฏบิตัิทางบญัชสี าหรบักองทุน

รวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน และทรสัต์เพือ่

การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานกลุ่มเครือ่งมอืทางการเงนิ   ซึง่มสีมมติฐานเงนิ

กูย้มืระยะยาวจ านวน 600 ลา้นบาท  
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 3อา้งองิจากประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบัช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที ่1 

มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีม่กีารปรบัปรุงผลจากแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย ์ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน และทรสัต์เพือ่การ

ลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน และมาตรฐานกลุ่มเครือ่งมอืทางการเงนิ  โดยปรบัปรุงประมาณการ

ในกรณีทีไ่ม่มกีารกูย้มืเงนิ 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิได้จากส่วนที่ 2 ขอ้ 3.2.1-5 "ความเหน็ของบรษิทัฯ" และทีป่รกึษาทางการ
เงนิเกีย่วกบัความเหมาะสมของการลงทุนในราคาดงักล่าว” 

ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ 

กองทรสัตม์นีโยบายทีจ่ะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง โดยน าพืน้ที่

ของทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่ารายยอ่ย โดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์(REIT Manager) จะเป็นผูจ้ดัหาผลประโยชน์

จากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ผ่านการก าหนดนโยบายและการวางกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์

เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่กองทรสัตแ์ละจะมอบหมายหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ภริชัแมน

เนจเม้นท์ในฐานะผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ (Property Manager) ซึ่งหน้าที่ดงักล่าว ได้แก่ การน าทรพัย์สนิไปจดัหา

ผลประโยชน์ในรปูของการใหเ้ช่าพืน้ทีต่ามนโยบายในการจดัหาผลประโยชน์ทีผู่จ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูก้ าหนดไวต้ดิต่อ

ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าพื้นที่ และจดัเกบ็รายได้ค่าเช่าและค่าตอบแทนเพื่อน าส่งกองทรสัต ์

ตลอดจนบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ให้อยู่ในสภาพที่ดแีละพรอ้มจดัหาผลประโยชน์  โดย

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะเป็นผูด้ าเนินการจดัหาผูส้นใจทีจ่ะเช่าพืน้ทีข่องทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในการเพิม่

ทุนครัง้ทีห่นึ่งและเพิม่อตัราการเช่าพืน้ทีด่ว้ยการโฆษณาผ่านทางสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถงึการใหเ้ขา้ชม

สถานทีแ่ละการเจรจากบัผูท้ีส่นใจโดยตรง 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก สว่นที ่2 ขอ้ 3.2.3 "ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกั

ทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึง่" 
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โครงสรำ้งรำยได้และต้นทุนของโครงกำรภิรชัทำวเวอร ์แอท ไบเทค  

รำยกำร ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
ม.ค. – มี.ค. 

2562 
ม.ค. – มี.ค. 

2563 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและ
ค่าบรกิาร (ลา้นบาท) 

33.24 157.46 243.56 59.97 62.44 

รายไดอ้ื่น (ลา้นบาท)  10.91 38.17 43.33 11.11 10.91 

รวมรำยได้ (ลา้นบาท) 44.15 195.63 286.89 71.08 73.35 

ตน้ทุนการด าเนินงาน
และค่าใชจ้่ายการขาย
และบรหิาร (ลา้นบาท) 

52.34  85.88 83.11 20.01 21.09 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อน
ดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเส่ือม
รำคำ และค่ำตดั
จ ำหน่ำย (EBITDA) 
(ลา้นบาท) 

-8.19 109.75 203.78 51.07 52.26 

ทีม่า:  จดัท าโดยอา้งองิจากงบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิภายในบรษิทัของภริชับุร ีและเพนตา้ 591 (ขอ้มลู ณ วนัที ่

31 มนีาคม 2563) 

หมายเหตุ :  โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค เปิดด าเนินการเมือ่เดอืนกุมภาพนัธ์ 2560 ผลประกอบการของปี 

2560 จงึเป็นผลประกอบการส าหรบัช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึ เดอืนธนัวาคม 2560  

ทัง้นี้ สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ได้ ในส่วนที ่2 

ขอ้ 3.2.1-1.5 "ผลการด าเนินงานในอดตี" 
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 งบก ำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติส ำหรบังวด 12 เดือน ช่วงเวลำประมำณกำร วนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 – 31 ธนัวำคม 2563 

ขอ้มูลที่ระบุในหวัข้อนี้ที่ไม่ใช่ขอ้เทจ็จรงิในอดีต อาจเป็นขอ้มูลในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 

(Forward-looking Statement) โดยขอ้มูลดงักล่าวอยู่บนขอ้สมมตฐิานหลายประการทีร่ะบุอยู่ในเอกสารแนบ 3 และอยู่

ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งอาจท าให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจาก ที่

ประมาณการไว้ ทัง้นี้  ขอ้มูลในส่วนนี้ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นค ารบัรอง ค ารบัประกนั หรอืการคาดการณ์ภายใต้

สมมตฐิานทีถู่กต้องของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ที่ปรกึษาทางการเงนิ และไม่ควรถูกพจิารณาว่า

ประมาณการดงักล่าวจะบรรลุผลหรอืน่าจะบรรลุผล เนื่ องจากขอ้มูลดงักล่าวจดัท าบนสมมติฐานในช่วงเวลาที่จดัท า

รายงานขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตเิท่านัน้ 

รายไดแ้ละเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีแ่ทจ้รงิอาจจะแตกต่างจากรายไดแ้ละเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีป่รากฎ

ในประมาณการของกองทรสัต ์นอกจากน้ี ประมาณการก าไรและเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยของกองทรสัตจ์ะไม่ไดร้บัการ

ปรบัปรุงส าหรบัเหตุการณ์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัวนัทีข่องเอกสารฉบบันี้  

ขอ้มลูในสว่นนี้อยู่บนสมมตฐิานหลายประการ ซึง่แมจ้ะมกีารระบุตวัเลข ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

และทีป่รกึษาทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมเหตุสมผล ณ วนัทีจ่ดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมต ิ

แต่สมมตฐิานและการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสีย่งทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเมอืง และการ

แข่งขนัที่ส าคญัจ านวนมาก ซึ่งผู้จดัการกองทรสัต์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ และที่ปรกึษาทางการเงินไม่สามารถ

ควบคุมได ้อกีทัง้ยงัตัง้อยู่บนสมมตฐิานเกีย่วกบัการตดัสนิใจทางธุรกจิในอนาคตทีอ่าจเปลีย่นแปลงได ้ดงันัน้  ผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และทีป่รกึษาทางการเงนิจงึไม่สามารถรบัรองไดว้่าประมาณการดงักล่าวจะเกดิขึน้

จรงิ ขอ้มูลทางการเงนิทีค่าดการณ์ในเอกสารฉบบันี้อาจมคีวามแตกต่างจากผลทีเ่กดิขึน้อย่างมนีัยส าคญั ผูล้งทุนควร

ระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการในสว่นนี้ 
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งบก ำไรขำดทุนตำมสถำนกำรณ์สมมติส ำหรบังวด 12 เดือน1 
 ช่วงเวลำประมำณกำร วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 – 31 ธนัวำคม 2563 

    
  (หน่วย: ล้ำนบำท) 

   

ทรพัยสิ์นท่ีมี 
อยู่เดิม 

 

  ทรพัยสิ์นภำยหลงั
กำรลงทุนเพ่ิม 

รำยได ้
  

  
 

รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 
 

583.81                                 840.88                                  

รายไดอ้ื่น 
 

62.69                                    108.49                                  

รวมรำยได ้
 

646.50                                  949.37                                  

ค่ำใช้จ่ำย 
  

  
 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ (117.60)                               (195.59)                               

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ (44.21)                                 (64.54)                                 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ (17.21)                                 (25.79)                                 

ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจ าหน่าย (17.40)                                 (44.41)                                 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
 

(13.27)                                 (17.32)                                 

ตน้ทุนทางการเงนิ 
 

(71.84)                                 (94.69)                                 

รวมค่ำใช้จ่ำยของกองทรสัต ์ (281.53)                               (442.34)                               

รำยได้จำกกำรลงทุนสทุธิ 364.97                                  507.03                                  

ประมาณการก าไรสทุธทิีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทน 364.97                                  507.03                                  

หกัออก: ประมาณการส ารองเงนิสดเพื่อรายจ่ายฝ่ายทุน (12.93)                                 (18.99)                                 

บวกกลบั: สว่นต่างระหว่างตน้ทนุทางการเงนิทีค่ านวณดว้ย  
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิกบัตน้ทนุทางการเงนิทีจ่่ายจรงิ 

3.90                                     
  

6.35                                       

     

บวกกลบั: ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดั
จ าหน่าย 

17.40                                   
  

44.41                                     

บวกกลบั: สภาพคล่องสว่นเกนิของภาษมีลูค่าเพิม่ขอคนื 21.52  
                                     

31.03  
ประมำณกำรเงินสดสุทธิท่ีสำมำรถน ำมำจำ่ยประโยชน์ตอบ
แทนและเงินลดทุน 

394.86                                
  

569.83                                  

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน (รอ้ย
ละ) 

98                                        
  

98                                          
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ประมำณกำรเงินสดสุทธิท่ีสำมำรถน ำมำจำ่ยประโยชน์ตอบ
แทนและเงินลดทุน 

 
386.96                                

  
 

558.43                                  

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 
 

  
 

- ประโยชน์ตอบแทน 
 

364.97                                  507.03                                  

- เงนิลดทุน 
 

21.99                                     51.40                                     

กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 386.96                                  558.43                                  

ประมำณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 
 

  
 

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน  
(รอ้ยละ)(3) 

98                                       
  

98                                         

ประมาณการจ านวนหน่วยทรสัตท์ีอ่อก (ลา้นหน่วย)(4) 515.31                                  725.46                                 

ประมำณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย  
 

  
 

- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท) 0.708                                     0.699                                     

- เงนิลดทุนต่อหน่วย (บาท) 
 

0.043                                     0.071                                     

การจ่ายประโยชน์ผลตอบแทนและเงนิลดทุนต่อหน่วย (บาท) 0.751                                     0.770                                     

หมำยเหต ุ: 

 1 สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์และกรรมสิทธิใ์นสงัหาริมทรพัย์ที่กองทรสัต์ ได้เข้าลงทุนแล้วในปัจจุบันจ านวน 1 
โครงการคอืโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

2 สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีม่อียู่เดมิและสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละกรรมสทิธิ ์
ในสงัหารมิทรพัยใ์หม่ทีก่องทรสัต ์ประสงคจ์ะลงทุนเพิม่จ านวน 1 โครงการ คอื โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

3 หากค านวนอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากก าไรสุทธทิี่ปรบัปรุงแล้วตามประกาศที่ สร. 26/2555 จะคดิเป็น

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้เท่ากบั รอ้ยละ 98.94 ส าหรบักรณีทรพัยส์นิ

ทีม่อียู่เดมิ และรอ้ยละ 98.76 ส าหรบัทรพัยส์นิภายหลงัการลงทุนเพิม่   

4 จ านวนหน่วยทรสัต์ เป็นตัวเลขอ้างองิเพื่อใช้ในการค านวณเท่านัน้ โดยค านวณมาจากราคาทรพัย์สนิที่ลงทุนเพิ่ม

จ านวน 3,300 ลา้นบาทและราคาหน่วยที ่13.5 บาท ราคาและจ านวนหน่วยทรสัต์ทีก่องทรสัต์จะเสนอขาย และราคา

ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนสดุทา้ย อาจมากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัทีป่ระมาณการนี้ 

ทัง้นี้รายงานและขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมติขา้งต้น  จดัท าบนสมมติฐานตามมาตรฐานบญัชี

ฉบบัที่ 106 เรื่องการบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน ซึ่งได้ก าหนดหลกัการบญัชเีกีย่วกบัการ

บนัทกึค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้หมดเป็นค่าใชจ้่ายรอตดัจ่าย และตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายโดยวธิี

เสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี  อย่างไรกต็าม เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิมผีลบงัคบั



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่1 หน้า 15 จาก 23 

ใช ้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 มาตรฐานบญัชฉีบบัที ่106 เรื่องการบญัชสี าหรบั

กจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนจงึไดถู้กยกเลกิโดยตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที ่ทจ.9/2563 เรื่อง

หลกัเกณฑเ์งื่อนไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนรวมและกองทรสัตท์ีม่กีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

หรอืโครงสรา้งพืน้ฐาน (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที ่27 มกราคม 2563 งบการเงนิของกองทรสัต์ต้องจดัท าตามแนวปฎิบตัทิาง

บญัชทีีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่30 มกราคม 2563  โดยผลกระทบของการจดัท า

งบการเงนิแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“แนวปฏิบตัิทางบญัชี”) ส่งผลท าให้

รายการค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ถูกจดัเป็นต้นทุนการท ารายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทุนและจะบนัทกึ

หกัออกจากส่วนของเจา้ของ ซึง่แตกต่างจากมาตรฐานเดมิทีท่ยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายโดยวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี 

และจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต์ภายหลงัการลงทุนในทรพัย์สนิเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปจากงบการเงินตาม

สถานการณ์สมมตฐิาน 

เพื่อให้ผูถ้ือหน่วยทรสัต์มขีอ้มูลในการพจิาณาถึงผลจากจากแนวปฎิบตัทิางบญัชดีงักล่าว ต่อรายการที่อาจ

เปลีย่นแปลงไปจากงบการเงนิตามสถานการณ์สมมตฐิานทีต่รวจอบโดยผูส้อบบญัช ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทีป่รกึษา

ทางการเงนิไดท้ าการปรบัปรุงประมาณการรายไดจ้ากการลงทุนสทุธ ิและประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิ

ลดทุนโดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 

    (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ทรพัยสิ์นท่ีมี 

อยู่เดิม 

  ทรพัยสิ์นภำยหลงั
กำรลงทุนเพ่ิม 

รำยได้จำกกำรลงทุนสทุธิตำมงบก ำไรขำดทุนตำม

สถำนกำรณ์สมมติฐำนท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 364.97   507.03 

ปรบัปรุงรายการค่าใชจ้่ายของกองทรสัตท์ีเ่ปลีย่นแปลง -   27.01 

รำยได้จำกกำรลงทุนสทุธิภำยหลงักำรปรบัปรงุรำยกำร 364.97                                  534.04 

ประมาณการก าไรสทุธทิีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนภายหลงัการปรบัปรงุรายการ 364.97                                  534.04 

หกัออก: ประมาณการส ารองเงนิสดเพื่อรายจ่ายฝ่ายทุน (12.93)                                 (18.99)                                 

บวกกลบั: สว่นต่างระหว่างตน้ทนุทางการเงนิทีค่ านวณดว้ย 

 

  

 อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิกบัตน้ทนุทางการเงนิทีจ่่ายจรงิ 3.90                                       6.35                                       
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บวกกลบั: ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตดั

จ าหน่าย1 17.40                                     17.40 

บวกกลบั: สภาพคล่องสว่นเกนิของภาษมีลูค่าเพิม่ขอคนื 21.52                                     31.03 

ประมำณกำรเงินสดสุทธิท่ีสำมำรถน ำมำจำ่ยประโยชน์

ตอบแทนและเงินลดทุน 394.86                                  569.83                                  

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 

(รอ้ยละ) 98                                          98                                          

ประมำณกำรเงินสดสุทธิท่ีสำมำรถน ำมำจำ่ยประโยชน์

ตอบแทนและเงินลดทุน 

 

 

386.96                                  558.43                                  

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 

 

  

 - ประโยชน์ตอบแทน 
 

364.97                                  534.04 

- เงนิลดทุน1 
 

21.99                                     24.39                                     

กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 386.96                                  558.43                                  

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 

(รอ้ยละ)                                                          98   98 

ประมาณการจ านวนหน่วยทรสัตท์ีอ่อก (ลา้นหน่วย)    515.31                                   725.46                                 

ประมำณกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อ

หน่วย  

 

  

 - ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท) 0.708                                     0.736                                     

- เงนิลดทุนต่อหน่วย (บาท) 
 

0.043                                     0.034                                     

การจ่ายประโยชน์ผลตอบแทนและเงนิลดทุนต่อหน่วย (บาท) 0.751                                     0.770                                     

 

หมำยเหต:ุ 
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1 หากค านวนอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแล้วตามประกาศที่ สร. 26/2555 จะคิดเป็น
ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้เท่ากบัรอ้ยละ 98.94  ส าหรบักรณีทรพัยส์นิ
ทีม่อียู่เดมิและรอ้ยละ 98.82 ส าหรบักรณีทรพัยส์นิหลงัการลงทุนเพิม่ 

จากประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบัช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
2563 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2563 ข้างต้น ที่มีการปรับปรุงผลตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ  ผูจ้ดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิ
สามารถสรุปประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วย และประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย ส าหรบัช่วงระยะเวลา
ประมาณการดงักล่าวไดด้งันี้ 

 ประมำณกำรเงินจ่ำย
ผูถื้อหน่วยต่อหน่วย 

(บำท) 

 ประมำณกำรอตัรำ
เงินจ่ำยผูถื้อหน่วย 

(รอ้ยละ) 
เงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทน  0.736                                      5.45 

เงนิลดทุน  0.034                                      0.25 

เงินจ่ำยให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 0.770                                      5.70 

หมำยเหตุ : ประมาณการเงนิจ่ายผู้ถือหน่วยต่อหน่วย และประมาณการอตัราเงนิจ่ายข้างต้นค านวณจากจ านวน
หน่วยทรสัต์ทีอ่อกเสนอขายเพิม่เตมิที่ 210.15 ลา้นหน่วย และราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิที ่13.5 บาท โดย
จ านวนหน่วยทรสัต์ และราคาหน่วยทรสัต์ทีจ่ะเสนอขายสุดทา้ยอาจมากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัราคานี้ ทัง้นี้ราคา
หน่วยทรสัต์ที่จะเสนอขายสุดทา้ยอาจส่งผลให้ประมาณการเงนิจ่ายผูถ้ือหน่วยต่อหน่วย และประมาณการอตัราเงนิ
จ่ายผูถ้อืหน่วยมกีารเปลีย่นแปลง 

  เน่ืองจากประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วยตามงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบัช่วงเวลา

ประมาณการ วนัที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 จดัท าบนสมมตฐิานว่ากองทรสัต์ออกเสนอขายหน่วยทรสัต์

เพิม่เตมิทีร่าคา 13.50 บาทต่อหน่วย และกูย้มืเงนิจ านวน 600 ลา้นบาท ทัง้นี้จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ะออกเสนอขาย ราคา

เสนอขายสดุทา้ย และเงนิกูย้มืทีก่องทรสัตจ์ะใชม้ผีลต่อประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วย และประมาณการอตัรา

เงนิจ่ายผู้ถือหน่วย ที่ปรึกษาทางการเงินจึงจดัท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณ

การเงินจ่ายต่อหน่วย และประมาณการอัตราเงินจ่ายต่อหน่วย ต่อราคาเสนอขาย และเงินกู้ยืมที่ใช้ โดยในกรณีที่

กองทรสัต์ออกเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมที่จ านวน 225.49 หน่วย/1 และราคาเสนอขายอยู่ในช่วง  12.30 – 15.00 

บาทต่อหน่วย ประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วยอยู่ในช่วง 0.751 – 0.778 บาทต่อหน่วย  และประมาณการอตัรา

เงนิจ่ายต่อหน่วยอยู่ในช่วงรอ้ยละ 5.19 – 6.11 โดยผูล้งทุนสามารถสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก ส่วนที ่2 

ขอ้ 3.2.5 "งบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตฐิาน"  
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หมายเหตุ : /1 จ านวนหน่วยทรสัต์ทีเ่ท่ากบั 225.49 ลา้นหน่วยเป็นจ านวนหน่วยทรสัต์ที่กองทรสัต์สามารถออกเสนอ

ขายเพิ่มเติมได้สูงสุดในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่งตามมติที่ได้รบัอนุมตัิจากการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ เมื่อวนัที่ 12 

มถุินายน 2562 ทัง้นี้จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกเสนอขายอาจเท่ากบั หรอืน้อยกว่านี้  โดยในกรณีที่หน่วยทรสัต์ทีจ่ะ

ออกเสนอขายน้อยกว่า 225.49 ลา้นหน่วย ประมาณเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วย และประมาณการอตัราจ่ายผูถ้อืหน่วย

ต่อหน่วยจะสงูขึน้กว่าขอ้มลูทีแ่สดงนี้ 

 ทัง้นี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ซึง่สง่ผลกระทบในวงกวา้ง

ต่อเศรษฐกจิและภาคธุรกจิต่างๆ ท าใหผู้เ้ช่าพืน้ทีร่ายใหญ่บางรายในของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

ซึ่งเช่าพื้นที่รวมประมาณ 3,821 ตารางเมตร/1 (ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนส านักงานให้เช่าประมาณ 3,636 ตารางเมตร 

และพืน้ทีท่างเดนิสว่นกลางประมาณ 185 ตารางเมตร) หรอืคดิเป็นพืน้ทีเ่ช่าประมาณรอ้ยละ 11.9 ของพืน้ทีเ่ช่าทัง้หมด

ของทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่งมีแนวโน้มที่จะขอยกเลิกการเช่าพื้นที่บางส่วนก่อนครบก าหนด

ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา หรือไม่ต่อสญัญาเช่าภายหลังครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเนื่องจาก

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อธุรกิจของผู้เช่า (ข้อมูล ณ วนัที่ 1 

มถุินายน 2563) 

ทางผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์อยู่ระหว่างด าเนินการตดิตามสถานะการเช่ากบัผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายดงักล่าว รวมถึง

เจรจากบัผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่รายใหม่จ านวนหนึ่งเพื่อจดัหาผู้เช่าพื้นที่มาทดแทนพื้นที่เช่าดงักล่าว โดยใช้ความ

พยายามอย่างดทีี่สุดเพื่อให้ความสามารถในการจดัหารายได้ของทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่งไม่

แตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยส าคัญ และเพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่กองทรสัต์ในการลงทุนใน

ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง ภริชับุร ีและ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุร ีตกลงจะเขา้ท าสญัญา

เช่า พืน้ที่เช่าดงักล่าว ส าหรบัพืน้ทีท่ี่ผู้เช่ายกเลกิการเช่าพืน้ทีบ่างส่วนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญา 

หรอืไม่ต่อสญัญาเช่าภายหลงัครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญา ดว้ยค่าเช่าของผูเ้ช่าเดมิโดยมรีะยะเวลาการเช่า 

1 ปีนับตัง้แต่วนัที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่ง ทัง้นี้ ภิรชับุร ีและ/หรอืกลุ่ม

บุคคลเดยีวกนัของภริชับุร ีมสีทิธยิกเลกิสญัญาเช่าพืน้ทีด่งักล่าวไดห้ากมผีูเ้ช่าใหมท่ีเ่ขา้ท าสญัญาเช่ากบักองทรสัต ์โดย

มรีะยะเวลาการเช่าเท่ากบัหรอืมากกว่าระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ของภริชับุร ีและ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุร ี

และมคี่าเช่าเท่ากบัหรอืมากกว่าคา่เช่าของของภริชับุร ีและ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุรตีามสญัญาเช่าพืน้ทีท่ีจ่ะ

เขา้ท ากบักองทรสัต ์

หมายเหตุ: /1 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีผู้เช่าพื้นที่ที่แจ้งยืนยันยกเลิกการเช่าพื้นที่บางส่วนก่อนครบก าหนด

ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาแล้วคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,209 ตารางเมตร และพื้นที่ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่าง

ด าเนินการตดิตามขอ้มลู 

เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินผลกระทบต่อประมาณการผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ส าหรบังวด 12 

เดือนช่วงเวลาประมาณการ วนัที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 จากการเข้าท าสญัญาเช่าพื้นที่ส านักงาน

ของภิรชับุรี ที่ปรึกษาทางการเงินจึงได้ท าการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประมาณการตอบแทนของกองทรสัต์โดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่1 หน้า 19 จาก 23 

กรณี 

ประมำณกำรเงินจ่ำยผูถ้อืหน่วยต่อหน่วย 
(บำท) 

ประมำณกำรอตัรำกำรเงินจ่ำยผูถ้อืหน่วย(ร้อย
ละ) 

เงินจ่ำยผูถ้อื
หน่วยต่อหน่วย 

เงินลด
ทุนต่อ
หน่วย 

เงินจ่ำย
ประโยชน์ตอบ
แทนต่อหน่วย 

อตัรำเงินจ่ำยผู้
ถอืหน่วย 

อตัรำเงิน
ลดทุน 

อตัรำเงินจ่ำย
ประโยชน์ตอบ

แทน 

กรณีมี
สญัญาเชา่
ของภริชับรุ ี

0.770 

0.034 

0.736 5.70 

0.25 

5.45 

กรณีไมม่ี
สญัญาเชา่
ของภริชับรุ ี

0.756 0.722 5.60 5.35 

นอกจากนี้ทีป่รกึษาทางการเงนิไดท้ าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการเงนิ

จ่ายต่อหน่วย และประมาณการอตัราเงนิจ่ายต่อหน่วย เพื่อใหผู้ล้งทุนเหน็ภาพถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิจากปัจจยัส าคญั

ในการจดัหารายไดจ้ากทรพัยส์นิลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง ในกรณีทีเ่หตุการณ์โควดิ-19 สง่ผลกระทบต่อปัจจยัใน

การจดัหารายไดข้องทรพัย์สนิอย่างมนีัยส าคญั ผู้ลงทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เติมได้จาก ส่วนที ่2 ขอ้ 3.2.5 

"งบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตฐิาน"  

 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทรสัต ์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีส่ าคญัของกองทรสัต ์โดยเพดานของค่าธรรมเนียมจะแสดงเป็นรอ้ยละต่อปี เวน้แต่จะระบุ

เป็นอย่างอื่น 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยของ

กองทรสัต ์

เพดำน% ของ NAV ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครัง้

แรก หรอื NAV ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรก

บวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำ

ลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ำมี)  

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยทัง้หมดท่ี
จ่ำยเป็นประจ ำ  
(ไม่รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ย
ทัง้หมดท่ีจำ่ยรำยครัง้เมื่อมีกำรเพ่ิมทุน 
ได้มำ หรอืจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรพัยสิ์น) 

15.0 % ต่อปี 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ี
จ่ำยรำยครัง้เมื่อมีกำรเพ่ิมทุน ได้มำ
หรอื จ ำหน่ำยไปซ่ึงทรพัยสิ์น 

12.0 % ต่อครัง้ 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยของ

กองทรสัต ์

เพดำน% ของ NAV ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครัง้

แรก หรอื NAV ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรก

บวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำ

ลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ำมี)  

 ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ค่ำธรรมเนียมในกำรบริหำรจดักำรกองทรสัต ์: ไม่เกนิ 0.75% 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรได้มำซ่ึงทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์
(Acquisition fee) : ไม่เกนิ 0.75% ของมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดม้าของ

กองทรสัต ์(กรณีทรพัยส์นิของบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต)์ 
และไม่เกนิ 1.00% ของมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดม้าของกองทรสัต ์(กรณี
ทรพัยส์นิของบคุคลอื่นทีไ่ม่เกีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต)์ 

(จ่ายเป็นรายครัง้เมื่อมกีารไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกั โดยเพดานของ
ค่าธรรมเนียมจะเป็นรอ้ยละต่อครัง้) 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์
(Disposal Fee) : ไม่เกนิ 0.50% ของมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ าหน่ายไปของ

กองทรสัต ์
(จ่ายเป็นรายครัง้เมื่อมกีารจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั โดยเพดานของ

ค่าธรรมเนียมจะเป็นรอ้ยละต่อครัง้) 

 ค่าธรรมเนียมทรสัตี และผู้เก็บรกัษา
ทรพัยส์นิ 

ไม่เกนิ 1.0%  

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามทีจ่่ายจรงิ 

 ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาทางการเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
(จ่ายเป็นรายครัง้เมื่อมกีารเพิม่ทนุ ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั) 

 ค่ า ธ ร รม เนี ย ม ก ารจัด จ าห น่ า ย
หน่วยทรสัต ์

ไม่เกนิ 3.0% ของมลูค่าหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขาย 
(จ่ายเป็นรายครัง้เมื่อมกีารเพิม่ทนุ โดยเพดานของค่าธรรมเนียมจะเป็นรอ้ย

ละต่อครัง้) 

 ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ผู้ บ ริ ห า ร
อสงัหารมิทรพัย ์ 

ไม่เกนิ 3.0% 
 

 ค่ า ใช้ จ่ าย ใน ก ารซ่ อ ม แซม แ ล ะ
บ ารุงรกัษาอสงัหารมิทรพัย ์

ตามทีจ่่ายจรงิ 

 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
อสงัหารมิทรพัย ์

ตามทีจ่่ายจรงิ 

 ค่าเบีย้ประกนัภยั ตามทีจ่่ายจรงิ 

 ภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีจ่่ายจรงิ 

 ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธก์ารเสนอขาย

ไม่เกนิ 2.0% 
(จ่ายเป็นรายครัง้เมื่อมกีารเพิม่ทนุ โดยเพดานของค่าธรรมเนียมจะเป็นรอ้ย
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยของ

กองทรสัต ์

เพดำน% ของ NAV ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครัง้

แรก หรอื NAV ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัครัง้แรก

บวกด้วย NAV ของทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ีกองทรสัตเ์ข้ำ

ลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ำมี)  

หน่วยทรสัต ์ ละต่อครัง้) 

 ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาดา้นการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัย ์

ไม่เกนิ 2.5% 

 ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาอื่น ๆ   ไม่เกนิ 1.0% 

 ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
 

รายละเอยีดค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เป็นไปตามทีป่รากฏในสว่นที ่2 ขอ้ 10  
"ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์" 

หมายเหต:ุ  ค่าใชจ้่ายบางรายการไม่ไดค้ดิเป็นอตัรารอ้ยละของ NAV ดงันัน้ เพดานค่าใชจ้่ายนี้จงึเป็นเพยีงประมาณ
การเพือ่ค านวณเป็นอัตราร้อยละของ NAV เท่านัน้ ทัง้นี้  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่เติมของ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกองทรสัต ์ในสว่นที ่2 ขอ้10 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีก
เกบ็จากกองทรสัต”์ 

 เง่ือนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำย 

เงื่อนไขในการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการเพิม่ทุนของกองทรสัตใ์นครัง้นี้มดีงันี้ 

(1) มีผู้จองซื้อไม่ถึง 250 ราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับตลาด

หลกัทรพัยเ์กีย่วกบัการรบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

(2) มลูค่าหน่วยทรสัต์ทีจ่องซือ้เมื่อรวมกบัมูลค่าเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์และ/หรอืสถาบนัการเงนิ 

และ/หรือบริษัทประกันชีวิต และ/หรือบริษัทประกันวินาศภัย และ/หรือนิติบุคคลประเภทอื่นที่

สามารถใหส้นิเชื่อแก่กองทรสัตไ์ด ้(ถ้าม)ี มมีลูค่าไม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืไม่ถงึ

จ านวนตามทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูซึง่เท่ากบัมูลค่าทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุน

ครัง้ทีห่นึ่ง 

(3) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตัง้ทรสัต์ ทรัสตี ผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ หรอืผูล้งทุนต่างดา้ว ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด และไม่สามารถแกไ้ข

ใหถู้กตอ้ง 

(4) ไม่สามารถโอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตีภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิด

การเสนอขายหน่วยทรสัต ์

2 ควำมเส่ียงส ำคญัของกำรลงทนุในหน่วยทรสัต ์

การลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์มคีวามเสีย่ง ผู้ลงทุนควรพจิารณาปัจจยัความเสีย่งดงัต่อไปนี้อย่างรอบคอบ

ก่อนที่จะตดัสนิใจลงทุน ทัง้นี้ ในส่วนนี้จะกล่าวถงึความเสีย่งส าคญัของการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์โดย
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สรุปเท่านัน้ เนื้อหาในรายละเอยีดของปัจจยัความเสีย่งได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ขอ้ 2.1.5 "ปัจจยัความเสีย่ง" ของ

เอกสารฉบบันี้ 

 ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรด ำเนินธรุกิจของกองทรสัต ์

(1) ความเสีย่งจากการที่ผลการด าเนินงานและผลประกอบการของกองทรสัต์ขึน้อยู่กบัความสามารถ
ของผู้จ ัดการกองทรสัต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ในการจัดการและจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

(2) ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่าพืน้ทีใ่นทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งไม่ใหค้วามยนิยอม
ในการเปลีย่นคู่สญัญาผูใ้หเ้ช่าพืน้ทีจ่ากผูใ้หเ้ช่าปัจจุบนัเป็นกองทรสัต์ 

(3) ความเสีย่งจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏบิตัิตามสญัญาที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน การบรหิาร หรอืการ
จดัหาผลประโยชน์ในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

(4) ความเสีย่งจากการทีผู่เ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารผดินัดช าระค่าเช่าและ/หรอืค่าบรกิาร และ/หรอื ยอม
เลกิสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารก่อนก าหนด ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงนิ
และผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์

(5) ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อสญัญา และ/หรอื การหาผูเ้ช่าและผูบ้รกิารเมื่ออายุสญัญาเช่าพื้นที่
และสญัญาบรกิารครบก าหนดอายุสญัญาในเวลาใกล้เคยีงกนั และ/หรอื การต่ออายุสญัญาหรอืเขา้
ท าสญัญาเช่าพืน้ทีแ่ละสญัญาบรกิารใหม่ภายใตเ้งื่อนไขทีก่องทรสัตไ์ดร้บัประโยชน์น้อยลงกว่าทีเ่คย
ไดร้บั 

(6) ความเสีย่งเกีย่วกบัคู่แขง่ทางการคา้ในการด าเนินธุรกจิของกองทรสัต ์
(7) ความเสีย่งจากการทีก่องทรสัตอ์าจมคี่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 
(8) ความเสีย่งจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ 
(9) ขอ้จ ากดัในการจดัหาประโยชน์ใน โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 
(10) ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการกูย้มื 

 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

(1) ความเสีย่งเกีย่วกบัทางเขา้-ออกของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้แรก 
(2) ความเสีย่งเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์ทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส 
(3) ความเสีย่งเกีย่วกบังานระบบบางสว่นของโครงการอาคารภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทคไม่อยู่ในพืน้ทีท่ี่

กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน และปัจจุบนัเป็นพืน้ทีข่องเจา้ของทรพัยส์นิทีอ่ยู่ภายใตก้ารจ านอง 
(4) ความเสีย่งเกีย่วกบัภยัธรรมชาต ิอุทกภยัและภยัโจรกรรม 
(5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราเงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สินในกรณีที่ทรพัย์สินหลักของ

กองทรสัตเ์กดิความเสยีหายอาจไม่คุม้กบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีก่องทรสัตอ์าจสญูเสยี 
(6) ความเสีย่งจากกรณีถูกเวนคนืทีด่นิ 

 ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยโ์ดยกองทรสัต ์

(1) ความเสีย่งเกีย่วกบัการด าเนินการของกองทรสัตเ์พื่อใหไ้ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัย์ 
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(2) ความเสีย่งเนื่องจากมูลค่าของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ลงทุนตามการประเมนิค่าโดยบรษิทัประเมนิค่า
ทรพัยส์นิไม่ไดเ้ป็นเครื่องแสดงมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของทรพัยส์นิและไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าราคาของ
ทรพัยส์นินัน้จะเป็นไปตามทีป่ระเมนิไม่ว่าในปัจจุบนัหรอืในอนาคต 

(3) ความเสีย่งจากปัจจยัต่าง ๆ ซึง่อาจส่งผลกระทบทางลบใหมู้ลค่าทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ลดลง
อย่างมนียัส าคญั 

(4) ความเสีย่งของมูลค่าของสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์ลงทุนหรอืจะลงทุน ซึง่อาจลดลง
ตามระยะเวลาเช่าทีเ่หลอือยู่ และจะมผีลใหม้ลูค่าหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตล์ดลงตามสว่นไปดว้ย 

 ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตโ์ดยผูล้งทุน 

(1) ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่ตลาดด้านการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยเป็นตลาดค่อนขา้งใหม่ 

(2) ความเสีย่งของผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนจะไดร้บัจากหน่วยทรสัตน้์อยกว่าผลตอบแทนทีก่องทรสัตไ์ดร้บั
จากการด าเนินการของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

(3) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชใีนประเทศไทยและ/หรอืการแกไ้ขกฎหมาย กฎ 
หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) ความเสีย่งดา้นภาษแีละค่าธรรมเนียมของกองทรสัต์ 
(5) ความเสีย่งอนัอาจเกดิจากการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวน 
(6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจดทะเบียนรบัหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรพัย์จดทะเบียน และการซื้อขาย

หน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์
(7) ความเสีย่งของการเปลีย่นแปลงของราคาของหน่วยทรสัตภ์ายหลงัการเสนอขาย 
(8) ความเสีย่งจากมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ อาจมไิดเ้ป็นมูลค่าทีแ่ทจ้รงิซึง่กองทรสัต์จะไดร้บั

หากมกีารจ าหน่ายทรพัยส์นิออกไปทัง้หมด หรอืมกีารเลกิกองทรสัต์ 
(9) ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย์ 
(10) ความเสีย่งจากการลดลงของสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต ์(Control Dilution) ของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ 
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ข้อมูลเก่ียวกบักองทรสัต ์
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ส่วนท่ี 2 
ส่วนท่ี 2.1 ข้อมลูเก่ียวกบักองทรสัต์ 

1. วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน   

บรษิัท ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ส านักงานใหญ่อยู่ที่ 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา

กรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนบรษิัท 0105560105952 โทรศพัท์ 02-261-0170 โทรสาร 02-261-0170 ประสงค์จะ

เสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ิรชัออฟฟิศ (Bhiraj Office Leasehold 

Real Estate Investment Trust) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อน าเงนิทีไ่ดจ้ากการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ มลูค่ารวมกนัทัง้สิน้

ไม่เกนิ 2,737,611,000 บาทและเงนิกูย้มืระยะยาวส าหรบัเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในวงเงนิไม่เกนิ 

700,000,000 บาท ไปลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่งในมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกนิ 3,300,000,000 

บาท โดยการเขา้ท าสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งของกองทรสัต์กบั

คู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง (รายละเอยีดเป็นไปตามส่วนที ่2 ขอ้ 3.2.1-8 "สรุปสาระส าคญัของสญัญา โครงการภริชัทาวเวอร ์

แอท ไบเทค") โดยกองทรสัต์จะเช่าอสงัหารมิทรพัย ์และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวโดยการใหเ้ช่า

พืน้ที่ที่จะได้รบัค่าเช่า หรอืค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่ประกาศก าหนด 

และ/หรอื ใหบ้รกิารทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตไ์ดล้งทุนไว้ รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง

และจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของอสงัหาริมทรพัย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรสัต์และผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ รวมถงึ การลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืตราสารทางการเงนิอื่น และ/หรอื การจดัหาผลประโยชน์ดว้ยวธิอีื่นที่

เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  
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2. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจของกองทรสัต ์

2.1 วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ 

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) มหีน้าทีด่ าเนินการจดัหา

ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรก และทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง ซึง่ไดแ้ก่ 

2.1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ข้าลงทุนครัง้แรก 

1) สทิธกิารเช่าพืน้ทีร่ะยะยาวบางสว่นในโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ ไดแ้ก่ พืน้ที่

ส่วนส านักงานให้เช่า พื้นที่เช่ารา้นค้าปลกี พื้นที่ส่วนกลางส่วนส านักงาน พื้นที่จอดรถส่วน

ส านักงาน พื้นที่ส าหรบังานระบบสาธารณูปโภค เป็นระยะเวลาประมาณ 26 ปี 9 เดือน 

นับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนโดยสทิธกิารเช่าจะสิน้สุดในวนัที่ 30 กนัยายน 2587 โดย 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 สทิธกิารเช่าทีค่งเหลอืมรีะยะเวลาประมาณ 24 ปี 6 เดอืน   

2) กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ี่เกี่ยวเน่ืองกบัการด าเนินงานของโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทยีร ์

2.1.2 ทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

1) สทิธกิารเช่าพืน้ทีร่ะยะยาวบางส่วนในโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ได้แก่ พืน้ทีส่่วน

ส านักงานให้เช่า พื้นที่เช่าร้านค้าปลีก พื้นที่ส่วนกลางส่วนส านักงาน พื้นที่จอดรถส่วน

ส านักงาน พื้นที่ส าหรบังานระบบสาธารณูปโภค เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วันที่จด

ทะเบยีนการเช่าของกองทรสัต ์

2) กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ี่เกี่ยวเนื่องกบัการด าเนินงานของโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท 

ไบเทค 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งไดใ้นส่วนที ่2 ขอ้ 3.2.1 

“ขอ้มลูทัว่ไปของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง” 

การเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนในระดบัทีด่แีละต่อเน่ืองในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะก าหนดนโยบายและกล

ยุทธ์ที่เหมาะสมในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิของกองทรัสต์เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่กองทรสัต์ และ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม  

ผู้จดัการกองทรสัต์จะท าสญัญาแต่งตัง้และว่าจ้าง  ภิรชัแมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญในการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอาคารส านักงาน ให้ท าหน้าที่เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(Property Manager) ทัง้นี้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์มหีน้าทีด่ าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์
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และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีจ่ะด าเนินการบรหิารทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนครัง้แรก และทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุน

ในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง โดยผูจ้ดัการกองทรสัตม์นีโยบายและกลยุทธใ์นการจดัหาผลประโยชน์ ดงันี้  

 การบรหิารทรพัยส์นิ 

ผู้จดัการกองทรสัต์จะติดตามผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปีโดยเปรยีบเทียบกบังบประมาณ

ประจ าปีรวมถึงผลประกอบการของกองทรสัต์ในอดตีเพื่อให้กองทรสัต์ได้รบัก าไรจากการด าเนินงานตามเป้าหมายที่

ก าหนด อย่างไรก็ดี หากผลประกอบการของกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ผู้จดัการกองทรสัต์จะ

วเิคราะหเ์พื่อหาสาเหตุรวมถงึปรบัปรุงและพฒันาแผนการด าเนินงานร่วมกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายทีค่าดไว ้

 การก าหนดอตัราค่าเช่าใหเ้หมาะสม 

 การพฒันาประสทิธภิาพการด าเนินงานพรอ้มทัง้ควบคุมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

 การเพิม่ศกัยภาพของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนโดยการดูแลรกัษาพื้นที่ของโครงการและพฒันา

ปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของทรพัยส์นิ 

ภายหลงัจากกองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิ กองทรสัต์จะเป็นผู้ทรงสทิธกิารเช่าและเจ้าของกรรมสทิธิใ์น

ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน (แลว้แต่กรณี) กองทรสัตม์นีโยบายทีจ่ะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกั

ที่ ล งทุ น ใน ก าร เพิ่ ม ทุ น ค รั ้ง ที่ ห นึ่ ง  โด ย น าพื้ น ที่ ข อ งท รัพ ย์ สิน ดั ง ก ล่ า ว อ อก ให้ เช่ า แ ก่ ผู้ เช่ า  ทั ้ง นี้  

ภิรชัแมนเนจเม้นท์ ในฐานะผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ จะเป็นผู้ที่จดัการงานบริหารอสงัหาริมทรพัย์ ได้แก่ การน า

ทรพัยส์นิไปจดัหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื้นที่ตามนโยบายของผู้จดัการกองทรสัต์ ตดิต่อประสานงานและ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ช่า และจดัเกบ็ค่าเช่าเพื่อน าสง่กองทรสัต ์ตลอดจนการจดัใหม้กีารบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม

อสงัหาริมทรพัย์ของกองทรสัต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมจดัหาผลประโยชน์ โดยกองทรสัต์จะเป็นผู้รบัผิ ดชอบ

ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัย์สนิ ดงัรายละเอยีดตามสรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัยใ์นสว่นที ่2 ขอ้ 3.1.1 8 “สรุปสาระส าคญัของสญัญา โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค”  

ทัง้นี้ จากรปูแบบการจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าวขา้งต้น รายไดแ้ละกระแสเงนิสดทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจากการ

ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง ไดแ้ก่ 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารเป็นรายไดท้ีก่องทรสัต์จะไดร้บัจากการปล่อยเช่าพืน้ทีส่ านักงาน และพืน้ทีร่า้นคา้

ให้แก่ผูเ้ช่าโดยตรง ซึ่งผูเ้ช่าจะน าพื้นทีส่ านักงานไปประกอบกจิการของตนเอง โดยกองทรสัต์คดิค่าเช่าและค่าบรกิาร

จากผูเ้ช่าเป็นอตัราคงทีต่ามขนาดของพืน้ทีโ่ดยสญัญามาตรฐานทีท่ ากบัผูเ้ช่าจะมอีายุสญัญา 3 ปี โดยผูเ้ช่าจะช าระค่า

เช่าและค่าบรกิารเป็นรายเดอืนใหแ้ก่กองทรสัต ์ 
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รายไดอ้ื่น 

รายไดอ้ื่นเป็นรายไดส้ว่นทีเ่กีย่วเน่ืองจากรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร ประกอบดว้ย รายไดค้่าทีจ่อดรถ ค่าแอร์

ล่วงเวลา ค่าสาธารณูปโภคทีเ่รยีกเกบ็จากผูเ้ช่า รายไดจ้ากการบรกิาร รายไดจ้ากการส่งเสรมิการขายและค่าโฆษณา 

(สว่นแบ่งก าไรจากรายไดข้องสื่อจอภาพแอลซดีี) รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารพืน้ทีง่านระบบโทรคมนาคม และ 

รายไดค้่าปรบั เป็นตน้  

ทัง้นี้ กองทรสัต์จะเขา้ท าสญัญาใหเ้ช่าพื้นที่ตามรูปแบบทีส่ านักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่

อนุญาตให้ด าเนินการไดก้บัผูเ้ช่าโดยตรง ซึง่สญัญาดงักล่าวจะมคีวามเป็นมาตรฐานโดยมหีลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของ

สญัญาคลา้ยคลงึกนัส าหรบัผูเ้ช่าทุกราย โดยกองทรสัต์จะเขา้ท าสญัญาให้เช่าพื้นที่อาคารส านักงานแก่ผูเ้ช่าโดยตรง 

และกองทรสัต์จะเรยีกเกบ็ค่าเช่าในรูปแบบของค่าเช่าคงที ่อย่างไรกด็ ีในกรณีที่ทรพัย์สนิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุน

ครัง้ทีห่นึ่งมผีูเ้ช่าเดมิอยู่แลว้ และผูเ้ช่ารายดงักล่าวปฏเิสธทีจ่ะจ่ายค่าเช่าใหก้บักองทรสัต์โดยตรงหลงัจากทีก่องทรสัต์

เขา้ลงทุนแลว้ ภิรชับุรแีละเพนต้า 591 จะยงัคงใหส้ทิธกิารเช่าแก่ผูเ้ช่าดงักล่าวต่อไปจนกว่าสญัญาใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคาร

ส านักงานของผู้เช่ารายนัน้ ๆ จะสิ้นสุดลง ทัง้นี้ ผลประโยชน์ใด ๆ ซึ่งรวมถึงเงนิประกนัตามสญัญาเช่าและสญัญา

บรกิารจากผู้เช่าอาคารส านักงานอนัเป็นผลประโยชน์ที่กองทรสัต์ควรจะได้รบั ซึ่งภิรชับุรแีละเพนต้า 591 ได้รบัจาก 

ผูเ้ช่าดงักล่าว ภิรชับุรแีละเพนต้า 591 จะด าเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต์ภายใน 7 วนัท าการ

นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัผลประโยชน์ดงักล่าว 

2.2 นโยบายการลงทุนในอนาคต 

ในอนาคต กองทรสัต์อาจท าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นเพิม่เติมนอกจากทรพัย์สนิหลกัทีล่งทุนครัง้แรก 

และทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง โดยการลงทุนของกองทรสัต์ในอนาคตจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปนี้ 

2.2.1 การเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

1) อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัต์จะลงทุนเพิม่เตมิในอนาคตอาจเป็นทรพัยส์นิทีต่ัง้อยู่ในประเทศ

ไทยหรือในต่างประเทศก็ได้ โดยกองทรสัต์จะเน้นการลงทุนในทรพัย์สนิประเภทอาคาร

ส านักงาน พื้นที่ส านักงานให้เช่า และพื้นที่ค้าปลีก  ทัง้นี้  กองทรสัต์อาจพิจารณาลงทุน

เพิม่เตมิในทรพัยส์นิประเภทอื่นนอกจากทรพัย์สนิประเภทอาคารส านักงาน พืน้ที่ส านักงาน

ใหเ้ช่า และพืน้ทีค่้าปลกี โดยอาจเป็นอาคารประเภทอื่น ๆ เช่น ศูนยแ์สดงสนิคา้ สถานที่จดั

งานนิทรรศการ ห้างสรรพสนิค้า และโรงแรมหากผู้จดัการกองทรสัต์ได้ด าเนินการศึกษา 

รวมถึงประเมินปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

2) กองทรสัต์อาจลงทุนในโครงการทีก่่อสรา้งยงัไม่แลว้เสรจ็ได ้โดยมูลค่าของเงนิลงทุนทีจ่ะท า

ใหไ้ดม้าและใชพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ลว้เสรจ็ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
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รวมของกองทรสัต์ (ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์) และต้องแสดงไดว้่าจะมเีงนิทุน

หมุนเวยีนเพยีงพอเพื่อการพฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบความอยู่รอดของกองทรสัตด์ว้ย 

3) นอกจากนี้ กองทรสัต์อาจลงทุนในอสงัหารมิทรพัยผ์่านการถือหุ้นในบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อด าเนินการในลกัษณะเดียวกนักบักองทรสัต์ ทัง้นี้  เป็นไปตามเงื่อนไขที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

4) ทัง้นี้  ในการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ เพิ่มเติม ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะด าเนิน

การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการเขา้ลงทุน รวมถึงประเมนิความเสีย่งใน

การเข้าลงทุ นรวมถึงปัจจัยอื่น  ๆ  ที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อให้มัน่ ใจได้ว่าการเข้าลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิจะสรา้งผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาวในระดบัทีเ่หมาะสมใหแ้กผู่้

ถอืหน่วยทรสัต์ โดยในการเขา้ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์ด ๆ เพิม่เตมิ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะ

ได้ปฏิบตัิตามกฏเกณฑ์และข้อก าหนดในสญัญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูลที่

ถูกตอ้งและเพยีงพอใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เพื่อใชพ้จิารณาอนุมตัใิหก้องทรสัตเ์ขา้ท ารายการ

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิ 

2.2.2 การลงทุนหรอืมีไว้ซ่ึงทรพัยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

ในกรณีที่กองทรสัต์มสีภาพคล่องส่วนเกนิ (Excess Liquidity) กองทรสัต์อาจลงทุนในทรพัย์สนิอื่น 

นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ ซึ่งจะเป็นไปตามข้อก าหนดที่มี

สาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 

1) ทรพัยส์นิอื่น นอกเหนือจากทรพัยส์นิหลกัมขีอบเขตประเภททรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ 

1.1) พนัธบตัรรฐับาล 

1.2) ตัว๋เงนิคลงั 

1.3) พนัธบตัรหรอืหุน้กูท้ีร่ฐัวสิาหกจิ หรอืนิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้

ออก และมกีระทรวงการคลงัเป็นผูค้ ้าประกนัตน้เงนิและดอกเบีย้เตม็จ านวนแบบ

ไม่มเีงื่อนไข 

1.4) เงนิฝากในธนาคาร หรอืบรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

1.5) บตัรเงนิฝากที่ธนาคารหรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผู้ออก โดยไม่มลีกัษณะของสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 

1.6) ตัว๋แลก เงินหรือตั ว๋สัญญ าใช้ เงินที่ ธนาคาร บริษัท เงินทุ น  ห รือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ออก ผู้ร ับรอง ผู้ร ับอาวัล หรือผู้ค ้าประกัน โดยไม่มี

ลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ทัง้นี้ การรบัรอง รบัอาวลั หรอืค ้าประกนั 

แล้วแต่กรณี ตาม (ฉ) ต้องเป็นการรบัรองตลอดไป รบัอาวลัทัง้จ านวน หรอืค ้า

ประกนัตน้เงนิและดอกเบีย้เตม็จ านวนอย่างไม่มเีงื่อนไข  
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1.7) หน่วยลงทุนหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร

แห่งหนี้ หรอืกองทุนรวมอื่นทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรอืเงนิฝาก 

ทัง้นี้  ในกรณีที่เป็นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข

ดงัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแล

ของหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่

เ ป็ น สม าชิ ก ส ามัญ ข อ ง International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO) ห รือ เป็ นห น่ วยลงทุ นของกองทุ น รวม

ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิของ

World Federation of Exchanges (WFE) 

(ข) กองทุนรวมต่างประเทศนัน้มนีโยบายการลงทุนในทรพัย์สนิประเภท

และชนิดเดยีวกบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัตส์ามารถลงทุนหรอืมไีวไ้ด ้และ 

(ค) กองทุนรวมต่างประเทศนัน้จดัตัง้ขึน้เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

1.8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์หรอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์อื่น

ทัง้นี้ เฉพาะทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

1.9) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จดัตัง้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ไม่ว่ากองทรสัตน์ัน้จะจดัตัง้ในรปูบรษิทั กองทรสัต ์หรอืรปูแบบอื่นใด ทัง้นี้ ตอ้งมี

ลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

(ก) Real Estate Investment Trust นัน้จดัตัง้ขึน้ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไป และ

อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และ

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่ เป็นสมาชิกสามัญของ  International 

Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

(ข) มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หุน้สามญัของบรษิทั

ทีม่รีายชื่ออยู่ในหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) หรือหุ้น

สามัญของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนา

อสงัหารมิทรพัย ์

(ค) มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World 

Federation of Exchanges (WFE) หรือมีการรับซื้ อคืนโดยผู้ออก 

ตราสาร 

1.10) สญัญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีที่ท าสญัญาโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนั

ความเสีย่งของกองทรสัต์ 
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(ก) อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นจะเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด

ไวใ้นประกาศเกีย่วกบัอตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิของกองทุนรวม

ทัว่ไปทีอ่อกตามมาตรา 117 และมาตรา 126(4) แห่งพ.ร.บ.หลกัทรพัย ์

(ข) ในกรณีที่ลูกหนี้ตามตราสารที่กองทรสัต์ลงทุนผิดนัดช าระหนี้ หรือมี

พฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถช าระหนี้ ได้  ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะ

ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ในเรื่องเดยีวกนัที่ก าหนดไว้ส าหรบักองทุน

รวมทัว่ไปทีอ่อกตามมาตรา 117 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรพัย ์

2.2.3 การลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ช่าทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

กองทรสัต์อาจลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เช่าทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ได้ ตามเงื่อนไข

ดงัต่อไปนี้ 

1) สญัญาเช่าก าหนดค่าเช่าโดยอา้งองิกบัผลประกอบการของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์และ 

2) เป็นการลงทุนในหุ้นที่ให้สทิธพิิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมตัิการด าเนินงานบางประการ

ของนิตบิุคคล (Golden Share) ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของนิตบิุคคลนัน้ ไม่เกนิหนึ่ง

หุน้ 

2.3 นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคตและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

ในการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่ง กองทรสัต์มีนโยบายในการกู้ยมืเงนิหรอืก่อ

ภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งตามทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่2 ขอ้ 3.2.1 9) “การกูย้มืเงนิ” 

อย่างไรกด็ ีในอนาคต กองทรสัต์อาจกูย้มืเงนิเพิม่เตมิโดยการขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ หรอืออกตราสาร

หรอืหลกัทรพัย ์หรอืเขา้ท าสญัญาทีม่ลีกัษณะเป็นการกูย้มื รวมถงึก่อภาระผกูพนัแก่ทรพ้ยส์นิของกองทรสัต ์เพื่อน าเงนิ

ที่ได้มาลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์เพิ่มเติม ปรับปรุงทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนแล้ว หรือเพื่อ

วตัถุประสงคอ์ื่นใดทีเ่ป็นประโยชน์ในทางธุรกจิของกองทรสัต ์โดยอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดดงัต่อไปนี้ 

2.3.1 มูลค่าการกู้ยืม 

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ จะมีข้อจ ากัดให้มูลค่าการกู้ยืมไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดงัต่อไปนี้ เวน้แต่การเกนิอตัราสว่นดงักล่าวมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิเพิม่เตมิ 

1) รอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ 

2) รอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์ในกรณีทีก่องทรสัตม์อีนัดบัความน่าเชื่อถอื

อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ซึง่เป็นอนัดบัความน่าเชื่อถอืครัง้ล่าสุด

ที่ได้รบัการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบัความเห็นชอบจาก

ส านกังาน ก.ล.ต. ไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนักูย้มืเงนิ 
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การกูย้มืเงนิขา้งต้น ใหห้มายความรวมถงึการออกตราสารหรอืหลกัทรพัย ์หรอืเขา้ท าสญัญาไม่ว่าในรูปแบบ

ใดทีม่คีวามมุ่งหมายหรอืเนื้อหาสาระทีแ่ทจ้รงิ (Substance) เขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงนิ 

2.3.2 การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

การก่อภาระผูกพนัของกองทรสัต์ จ ากดัเฉพาะกรณีที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัการบริหารจดัการ

ทรพัยส์นิของกองทรสัตด์งัต่อไปนี้ 

1) การก่อภาระผูกพนัซึ่งเกีย่วเน่ืองกบัการท าขอ้ตกลงหลกัที่กองทรสัต์สามารถกระท าได้  เช่น 

การน าทรพัยส์นิของกองทรสัตไ์ปเป็นหลกัประกนัการช าระเงนิกูย้มื 

2) การก่อภาระผูกพันที่เป็นเรื่องปกติในทางพาณิชย์หรือเป็นเรื่องปกติในการท าธุรกรรม

ประเภทนัน้ 

2.4 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั  

นบัตัง้แต่การจดัตัง้กองทรสัตใ์นปี 2561 กองทรสัตม์เีหตุการณ์ทีส่ าคญั ดงันี้ 

2.4.1 กองทรสัต ์ไดจ้ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัทิรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เมื่อวนัที ่15 

มกราคม 2561 โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นทรสัต ีและ

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

2.4.2 เมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2561 กองทรสัต์ ได้เขา้ลงทุนครัง้แรกในสทิธกิารเช่าของโครงการภิรชัทาว

เวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์มูลค่าลงทุนรวม 6,605 ลา้นบาท (ไม่รวมมูลค่าภาษีทีเ่กีย่วขอ้ง) โดยการ

เสนอขายหน่วยทรสัตม์ลูค่ารวม 5,153 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืระยะยาวจ านวน 1,720 ลา้นบาท 

2.4.3 เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2561 กองทรสัต ์ไดเ้ขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยวนัแรก 

2.4.4 เมื่อวนัที ่12 มถุินายน 2562 กองทรสัต ์ไดร้บัมตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุน

ในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งจากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยมมีลูค่าการลงทุนรวมไม่เกนิ 3,300 ลา้นบาท (ไม่

รวมภาษีมลูค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษีธุรกจิเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม 

และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีก่องทรสัต์จะเป็นผูร้บัผดิชอบ) โดยจะมกีารเสนอขายหน่วยทรสัต์

จ านวนไม่เกนิ 225,490,000 หน่วย และเงนิกูย้มืจ านวนไม่เกนิ 753 ลา้นบาทเพื่อใชใ้นการลงทุนใน

ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งและเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต ์  

2.5 โครงสรา้งของการบริหารจดัการกองทรสัต ์

2.5.1 ข้อมูลทัว่ไปของกองทรสัต ์

ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ ใชช้ื่อภาษาองักฤษว่า Bhiraj Office 

Leasehold Real Estate Investment Trust หรอื BOFFICE เป็นกองทรสัต์ตาม พ.ร.บ.ทรสัต์ฯ ทีก่่อตัง้ขึน้ด้วยผล

ของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตัง้ทรสัต์โอนเงนิที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ด้วยความไว้วางใจ

ใหท้รสัตจีดัการทรพัยส์นิเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 
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เมื่อมกีารก่อตัง้ทรสัตต์ามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ทรพัยส์นิเริม่ตน้ทีจ่ะใหแ้ก่กองทรสัตไ์ดแ้ก่เงนิทีผู่ก้่อตัง้ทรสัตไ์ด้

จากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์นการเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้แรก โดยผูก้่อตัง้ทรสัตม์หีน้าทีด่ าเนินการใหผู้จ้ดัจ าหน่าย

หลกัทรพัยโ์อนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัตเีพื่อใหก้ารก่อตัง้กองทรสัต์แลว้เสรจ็ภายใน  15 วนัท า

การนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และยื่นเอกสารหลกัฐานที่แสดงได้ว่ามกีารโอนเงนิดงักล่าวต่อส านักงาน 

ก.ล.ต. พรอ้มกบัรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

2.5.2 วตัถปุระสงคข์องกองทรสัต ์

กองทรสัต์จดัตัง้ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหลักทรพัย์ประเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศที ่ทจ. 49/2555 และมวีตัถุประสงคใ์นการน าหน่วยทรสัตเ์ขา้จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ ในการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้แรกและในการเพิม่ทุนครัง้นี้ มไิด้

เป็นการเสนอขายหน่วยทรสัต์ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป และในส่วนของนักลงทุนรายย่อยนั ้นเป็นการเสนอขายให้

เฉพาะลกูคา้หรอืผูท้ีค่าดว่าจะเป็นลกูคา้ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ 

เมื่อกองทรสัต์น าเงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหน่วยทรสัต์และเงนิกูย้มืไปลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์

แล้ว กองทรสัต์โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้ภริัชแมนเนจเม้นท์ ให้เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อน าทรพัย์สนิ

หลกัดังกล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าพื้นที่ของอสงัหาริมทรพัย์ที่จะได้รบัค่าเช่าและค่าตอบแทนตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีป่ระกาศก าหนด รวมตลอดจนการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วเนื่องกบัการ

ใหเ้ช่าดงักล่าวดว้ย รายไดท้ีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจากการด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ค่าเช่า 

ค่าตอบแทนจากการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วเนื่องและค่าตอบแทนการใหส้ทิธติามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานที่มี

อ านาจหน้าทีป่ระกาศก าหนด การด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากบัดูแลโดยทรสัต ี

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขแห่งสญัญา

แต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และสญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ พ .ร.บ.ทรสัต์ฯ รวมทัง้

ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด ทัง้นี้ กองทรสัต์จะไม่ด าเนินการใน

ลกัษณะใดทีเ่ป็นการใชก้องทรสัต์เขา้ด าเนินธุรกจิ หรอืประกอบธุรกจิเอง อกีทัง้กองทรสัตจ์ะไม่น าอสงัหารมิทรพัยข์อง

กองทรสัต์ออกให้เช่าแก่บุคคลที่มเีหตุอนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหารมิทรพัย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกจิที่ขดัต่อศีลธรรม

หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
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ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 โครงสรา้งของกองทรสัต ์สามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งัต่อไปนี้ 
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ข้อมูลเก่ียวกับทรพัย์สินหลักของกองทรสัต ์

3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์ 

3.1 ขอ้มูลก่ียวกบัการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ข้าลงทุนครัง้แรก 

3.1.1 ข้อมูลของโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์

อาคารส านักงานภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทยีร ์(BHIRAJ TOWER at EmQuartier) เป็นอาคาร

ส านักงานซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Mixed-Use Commercial Complex บนถนนสุขุมวิท

ตอนต้น ที่ประกอบไปด้วยอาคารส านักงาน และศูนยก์ารคา้อยู่ในพื้นทีโ่ครงการเดยีวกนัอย่างลงตวั โดยใน

พืน้ที่ของโครงการ Mixed-Use Commercial Complex ประกอบดว้ย 4 อาคาร ได้แก่ (1) อาคารส านักงานภิ

รชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์(2) อาคารเดอะกลาสควอเทยีร ์ (3) อาคารเดอะวอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์และ 

(4) อาคารเดอะฮลีกิซค์วอเทยีร ์โดยมตี าแหน่งทีต่ัง้และรายละเอยีดของแต่ละอาคาร ตามแผนภาพ ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ (1) อาคารส านักงานภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์(2) อาคารเดอะกลาสควอเทยีร ์(3) อาคาร

เดอะวอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์(4) อาคารเดอะฮลีกิซค์วอเทยีร ์

3.1.2 ท าเลท่ีตัง้และสภาพแวดล้อม 

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ตัง้อยู่เลขที่ 8 และ 689 ถนนสุขุมวทิ 35 (เจรญินิเวศน์) 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 มีพื้นที่ด้านหน้าโครงการติดถนนสุขุมวทิ ซึ่งอยู่

ระหว่างซอยสุขุมวทิ 35 และซอยสุขุมวทิ 39 และพืน้ที่ดา้นขา้งตดิกบัซอยสุขุมวทิ 35 โดยโครงการมที าเลที่

ตั ้งอยู่ ใจกลางเขตธุรกิจที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร และตั ้งอยู่ ติดกับบริเวณ รถไฟฟ้ า (BTS)  

สถานีพร้อมพงษ์ ซึ่งมีทางเชื่อมต่อเขา้สู่ตวัอาคารผ่านบรเิวณชัน้ M ของศูนย์การค้า ด ิเอม็ควอเทยีร ์และ
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เชื่อมต่อมายงับรเิวณพืน้ทีล่อ็บบี ้ (Lobby) ของอาคารส านกังานไดโ้ดยตรง อกีทัง้ โครงการยงัมทีีต่ ัง้ทีอ่ยู่ใกล้

กบัรถไฟฟ้าใตด้นิ (MRT) สถานีสขุุมวทิ ซึง่เป็นสถานีหลกัทีม่ทีางเชื่อมต่อโดยตรงกบัรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) 

สถานีอโศก โดยอยู่ห่างจากที่ตัง้ของโครงการเพียงหนึ่งสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) หรอืคดิเป็นระยะทาง

เพียงประมาณ 1.2 กิโลเมตรจากโครงการ นอกจากนี้  ด้วยที่ตัง้ที่เป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร 

โครงการสามารถเชื่อมต่อสูส่ว่นต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครไดร้อบทศิทางโดยการสญัจรทางรถยนต ์โดยมทีี่

ตัง้อยู่ใกลก้บัถนนหลกัทีส่ าคญั เช่น ถนนเพชรบุร ีถนนรชัดาภเิษก และถนนพระราม 4 เป็นตน้ อกีทัง้ ภายใน

รศัมหี่างจากโครงการในระยะ 2.5 – 4.0 กโิลเมตร โครงการสามารถเชื่อมต่อไปยงัทางพเิศษเฉลมินคร (ระบบ

ทางด่วนขัน้ที่ 1) บรเิวณทางขึน้-ลงเพลนิจติ และทางขึน้-ลงท่าเรอื รวมถงึสามารถเชื่อมต่อไปยงัทางพเิศษ

ฉลองรชั (ทางด่วนสายรามอนิทรา-อาจณรงค)์ บรเิวณทางขึน้-ลง คลองตนั ไดอ้กีดว้ย 

แผนท่ีตัง้โครงการ 

 

3.1.3 ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ข้าลงทุนครัง้แรก 

กองทรสัต์เขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าพืน้ทีโ่ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ซึง่ประกอบดว้ย

พืน้ทีส่่วนใหญ่ในอาคารส านักงานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ และพืน้ทีท่ีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงาน

อาคารส านักงานซึ่งเป็นพื้นที่บางส่วนในอาคารเดอะกลาสควอเทยีร ์และอาคารเดอะวอเตอร์ฟอลควอเทยีร ์ 

รวมถึงการเข้ารบัโอนกรรมสทิธิใ์นระบบสาธารณูปโภค และสงัหารมิทรพัย์ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการด าเนินงาน

อาคารส านกังาน โดยกองทรสัตไ์ม่เขา้ลงทุนในพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์เป็นศูนยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์และพืน้ทีท่ี่

ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัระหว่างอาคารส านักงาน และศูนยก์ารคา้ โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของทรพัยส์นิหลกั

ของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน ไดด้งันี้ 
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ทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ข้าลงทุนครัง้แรก 

สิทธิการเช่าพืน้ท่ีระยะยาว

บางส่วนในโครงการภิรชั 

ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์

- พื้นที่ส่วนส านักงานให้เช่าของอาคารส านักงานภิรชัทาวเวอร์ แอท 

เอม็ควอเทยีร ์(ชัน้ 15 ถึงชัน้ 42 และชัน้ 43 บางส่วน) และพื้นที่เช่า

รา้นคา้ปลกี (ชัน้ M) 

- พืน้ทีส่่วนกลางสว่นส านักงาน เช่น พืน้ทีบ่นัไดหนีไฟ พืน้ทีล่ฟิท ์พืน้ที่

ทางเดนิสว่นส านกังาน และพืน้ทีล่อ็บบีส้ว่นส านกังาน เป็นตน้ 

- พื้นที่จอดรถส่วนส านักงาน  (ซึ่งตัง้อยู่ในส่วนอาคารเดอะวอเตอร์

ฟอลควอเทยีร ์ชัน้ 2M ชัน้ 3 และชัน้ 3M) 

- พืน้ทีส่ าหรบังานระบบสาธารณูปโภคของสว่นส านกังาน (ซึง่สว่นหลกั

ตัง้อยู่ในอาคารเดอะวอเตอรฟ์อลควอเทยีร์ บรเิวณบางส่วนของชัน้ B 

ชั ้น  G ชั ้น  GM ชั ้น  4 ชั ้น  4M และชั ้น  5 และตั ้งอยู่ ในอาคาร

ส านักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ตามบริเวณชัน้ที่

กองทรัสต์ เข้าลงทุน  รวมถึงบางส่วนของชั ้น  45) นอกจากนี้ 

กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในพืน้ทีส่ าหรบังานระบบสาธารณูปโภคของสว่นที่

ใช้ประโยชน์ร่วมกบัศูนยก์ารค้า ด ิเอม็ควอเทยีร ์(ซึง่ตัง้อยู่ในอาคาร

เดอะวอเตอรฟ์อลควอเทยีร ์บรเิวณบางส่วนของชัน้ BB ชัน้ B ชัน้ G 

และชัน้ 5M) 

กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรพัยท่ี์

เก่ียวเน่ืองกบัโครงการภิรชัทาว

เวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์ 

- กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยป์ระเภทงานระบบสาธารณูปโภคในส่วน

ของอาคารส านักงาน ได้แก่ ระบบปรบัอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบ

สขุาภบิาล ระบบการสื่อสาร ระบบลฟิต์โดยสารและบนัไดเลื่อน ระบบ

รกัษาความปลอดภัย ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภัย ระบบจดัการ

และควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System) และ

ระบบทีจ่อดรถ 

- กรรมสิทธิใ์นสงัหาริมทรัพย์ประเภทงานระบบสาธารณูปโภคที่ใช้

ประโยชน์ร่วมกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ได้แก่ งานระบบ

น ้าประปา งานระบบบ าบดัน ้าเสยี บนัไดเลื่อนส่วนกลาง 1 ชุดจากชัน้ 

G ไปชัน้ M และลฟิทแ์กว้ (Blue Void) 1 ตวั  

- กรรมสทิธิใ์นเครื่องมอื และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทัง้

อุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งอาคาร

ส านกังาน หรอืการประกอบธุรกจิใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหเ้ช่าพืน้ที่

ในอาคารส านกังานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ 

พืน้ท่ีรวมโครงการ 

(Gross Floor Area) 

94,853 ตารางเมตร ซึ่งรวมพื้นที่ส านักงานให้เช่า พื้นที่ส่วนกลางส่วน

ส านกังาน พืน้ทีจ่อดรถสว่นส านกังาน และพืน้ทีส่ าหรบัวางงานระบบ 

พืน้ท่ีให้เช่าสุทธิ 49,460 ตารางเมตร ซึง่รวมพืน้ทีส่ านกังานใหเ้ช่า 49,164 ตารางเมตร 
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(Net Leasable Area) พืน้ทีร่ะเบยีง 232 ตารางเมตร และ พืน้ทีร่า้นคา้ปลกีใหเ้ช่า 64 ตาราง

เมตร 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และ

อาคารของโครงการก่อน

กองทรสัตเ์ข้าลงทุน 

ภริชับุร ี 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิใน

สงัหาริมทรพัยท่ี์เก่ียวเน่ืองกบั

โครงการก่อนกองทรสัตเ์ข้า

ลงทุน 

เพนตา้ 591 

ทีม่า บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563) 

ทัง้นี้ ทรพัยส์นิหลกัที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนครัง้แรก มพีืน้ที่รวม (Gross Floor Area) ประมาณ 94,853 ตาราง

เมตร โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวม (Net Leaseable Area) ประมาณ 49,460 ตารางเมตร ซึ่งไม่รวมถึงพื้นที่ศูนย์การค้าดิ

เอม็ควอเทียร์ และพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่างโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และศูนย์การค้าดิ

เอ็มควอเทียร์ เช่น พื้นที่ทางเดินรถ พื้นที่ทางเขา้ออก พื้นที่ส่วนกลางบริเวณชัน้ G ถึงชัน้ 5M และพื้นที่ทางเชื่อม

รถไฟฟ้าบทีเีอส เป็นต้น อย่างไรกต็าม ภริชับุร ีซึง่เป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์รพัยส์นิส่วนกลางซึง่ตัง้อยู่ในบรเิวณภายใน

และภายนอกโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์รวมถงึสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนั ไดต้ก

ลงให้สิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนกลางร่วมกันแก่โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และศูนย์การค้า ด ิ

เอม็ควอเทยีร ์ 

โดยสามารถแบ่งพืน้ทีท่รพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกตามประโยชน์การใชส้อยไดด้งันี้ 

รายละเอียดพืน้ท่ีของ 

โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์ท่ีกองทรสัตล์งทนุ 
พืน้ท่ี (ตารางเมตร( 

พืน้ทีส่ว่นส านกังานใหเ้ช่า*  49,164 

พืน้ทีร่า้นคา้ใหเ้ช่า 64 

พืน้ทีร่ะเบยีง  232 

รวมพืน้ท่ีให้เช่าทัง้หมด 49,460 

พืน้ทีส่ว่นกลาง (สว่นส านกังาน)* 11,010 

พืน้ทีจ่อดรถ )สว่นส านกังาน(  18,703 

พืน้ทีง่านระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ )และสว่นกลางสว่นส านกังาน (  5,6801  

รวมพืน้ท่ีให้เช่าและพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด 94,853 

ทีม่า:  บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
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 * หมายเหตุ พื้นทีส่ านกังานใหเ้ชา่รวมและพื้นทีส่่วนกลาง (ส่วนส านกังาน) อาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัขนาดพื้นทีเ่ชา่ภายใตส้ญัญาเชา่

ของผูเ้ชา่แต่ละราย ในกรณีทีม่กีารแบ่งขนาดพื้นทีใ่หเ้ชา่น้อยลง จะมกีารจดัสรรพื้นทีส่่วนกลาง (ส่วนส านกังาน) เพิม่เตมิในชัน้ดงักล่าว และใน

กรณีทีผู่เ้ช่าพื้นทีส่ านักงานเช่าพื้นทีท่ีอ่าจมกีารขอเชา่พื้นทีส่่วนกลาง (ส่วนส านักงาน) บางส่วนรวมไปด้วย จะส่งผลใหพ้ื้นทีส่่วนกลาง (ส่วน

ส านกังาน) ของชัน้ดงักล่าวน้อยลง 

รปูแสดงภายนอกและบริเวณโดยรอบของโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทียร ์
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3.1.4 ผลการด าเนินงานของทรพัยสิ์นในรอบปีบญัชี และไตรมาสล่าสุด 

โครงสรา้งรายไดแ้ละต้นทุนของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ตัง้แต่เริม่เปิดด าเนินการ

จนถงึวนัที ่31 มนีาคม 2563 สามารถแสดงไดต้ามตารางดา้นล่างนี้ 

โครงสรา้งรายไดแ้ละตน้ทุนของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2558 

ปี พ.ศ. 

2559 

ปี พ.ศ. 

2560 

ปี พ.ศ. 

2561 

ปี พ.ศ. 

2562 
ม.ค. – มี.ค.  

2562 

ม.ค. – มี.ค.  

2563 

รายไดจ้ากการให้

เช่าและค่าบรกิาร 
72.53 297.55 500.71 501.05 568.00 137.22 146.73 

รายไดอ้ื่น 26.56 50.28 57.66 66.51 69.53 16.87 14.45 

รวมรายได ้ 99.09 347.83 558.37 567.56 637.53 154.09 161.18 

ตน้ทุนการ

ด าเนินงานและ

ค่าใชจ้่ายการขาย

และบรหิาร 

42.87 120.70 164.23 138.18 156.04 35.19 38.58 

ก าไร (ขาดทุน( 

ก่อนดอกเบี้ย ภาษี 

ค่าเส่ือมราคา และ

ค่าตดัจ าหน่าย 

(EBITDA) 

56.22 227.13 394.14 429.38 481.49 118.90 122.60 

ทีม่า:  บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ตัง้แต่โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร ์เริม่เปิดด าเนินการ โครงการมจี านวนผู้เช่า อตัราการเช่า

พื้นที่ และอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร เติบโตเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 

อตัราการเช่าพืน้ที่เฉลีย่สิน้สุด ณ สิน้ปีของโครงการเท่ากบั รอ้ยละ 95.4 รอ้ยละ 97.1 และรอ้ยละ 98.9 ในขณะทีอ่ตัรา

ค่าเช่าและค่าบรกิารของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์สามารถปรบัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องเช่นเดยีวกบัอตัรา

การเช่าพืน้ที ่ 

ในปี พ.ศ. 2561  โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรม์รีายไดร้วม 567.56 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.19 ลา้น

บาท หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.65 เปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2560  และมกี าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ

ค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA)  429.38 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 35.24 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.94 เปรยีบเทยีบกบั

ปี พ.ศ. 2560  
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ส าหรบั ปี พ.ศ. 2562 โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์มีรายได้รวม 637.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

69.97 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.33 เปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2561  และมกี าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา 

และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 481.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.14 

เปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2561  

ส าหรบัช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์มรีายได้รวม 161.18 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.09 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.60 เปรยีบเทยีบกบัในช่วง 3 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2562  และมี

ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 122.60 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.70 ลา้นบาท หรอืคดิ

เป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.11 เปรียบเทียบกับในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์มอีตัราการเช่าพืน้ที่ ณ สิน้งวดของโครงการเท่ากบั รอ้ยละ 98.7 และอตัรา

ค่าเช่าทีผู่เ้ช่ามกีารท าสญัญาในงวดดงักล่าว อยู่ในช่วงประมาณ 1,150 – 1,350 บาท/ตร.ม./เดอืน  

3.1.5 รายงานการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นครัง้ล่าสุด 

โครงการ ผูป้ระเมินมูลค่า
ทรพัยสิ์น 

วนัท่ีประเมิน
ราคา 

ราคาประเมิน 
(ล้านบาท( 

ภริชัทาวเวอร ์แอท 
เอม็ควอเทยีร ์

บรษิทั โจนส ์แลง ลา
ซาลล ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั  

1 ม.ิย. 2562 6,489 

 

3.1.6 สรปุราคาเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตเ์ข้าลงทุนครัง้แรก 

ในวนัที ่18 มกราคม  2561 กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกในสทิธกิารเช่าพืน้ทีโ่ครงการภริชัทาวเ์วอร ์

แอท เอม็ควอเทยีร ์มลูค่าลงทุนรวม 6,605 ลา้นบาท (ไม่รวมมูลค่าภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง และค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้

กองทรสัต์) ระยะเวลาตามสญัญาเช่า ประมาณ 26 ปี 9 เดอืน โดยสทิธกิารเช่าจะสิน้สุดในวนัที ่30 กนัยายน  

2587 (โดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 สทิธิการเช่าที่คงเหลือมีระยะเวลาประมาณ 24 ปี 6 เดือน) รวมถึง

กรรมสทิธิ ์ในสงัหารมิทรพัยป์ระเภทงานระบบสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วเนื่องกบัส่วนของส านักงานและส่วนทีใ่ช้

ประโยชน์ร่วมกบัศนูยก์ารคา้ด ิเอม็ควอเทยีร ์(The EmQuartier Shopping Complex) และอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ช้

ในการประกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการให้เช่าพืน้ที่ในอาคารส านักงานโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทยีร ์      

ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัทรพัยส์นิหลกักองทรสัตเ์ขา้ลงทุนครัง้แรกไดจ้ากแบบ 

56-REIT ประจ าปี  2562  
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3.2 ทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

3.2.1 ข้อมูลเก่ียวกบัการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

1) ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

1.1) ภาพรวมของโครงการ 

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ถูกพฒันาขึน้โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Mixed Use ศูนย์

แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ -ไบเทค (โครงการ BITEC Mixed-Use Complex) ซึ่งเป็น

โครงการที่ก่อสร้างและพัฒนาโดยปรินทร ประกอบไปด้วย ศูนย์แสดงสนิค้า ศูนย์การประชุม และอาคาร

ส านักงาน ที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยสิง่อ านวยความสะดวก อาทเิช่น ห้องประชุมจดังานสมัมนา และจดังาน

กจิกรรมกบัลกูคา้ ศนูยอ์าหาร รา้นอาหารและรา้นคา้ปลกี ซึง่ความครบครนัของโครงการ BITEC Mixed-Use 

Complex ช่วยสง่เสรมิภาพลกัษณ์ และประโยชน์ใชส้อยของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ไดอ้ย่างด ี

รปูแสดงโครงการ BITEC Mixed-Use 

            

 

 

 

 

 

 

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทคตัง้อยู่บนถนนสุขมุวทิใกลส้ีแ่ยกบางนา และตัง้อยู่ห่างจากสถานี รถไฟฟ้า

บทีเีอส (BTS) บางนา เพยีง 150 เมตร โดยมทีางเดนิ Sky walk เชื่อมต่อเขา้สู่ตวัอาคารส านักงานภริชั ทาว

เวอร ์แอท ไบเทค ผ่านบรเิวณชัน้ 2 ของโครงการศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค และเชื่อมต่อมายงั 

Lobby ของอาคารส านักงานที่อยู่บรเิวณชัน้ G ไดโ้ดยตรง อกีทัง้ที่ตัง้ของโครงการยงัห่างจากบรเิวณขึน้ลง

ทางด่วนเพยีง 100 เมตร และเชื่อมต่อไปยงัทางพเิศษสายต่าง ๆ อาท ิทางพเิศษฉลองรชั ทางพเิศษเฉลมิ

มหานคร ทางพเิศษบรูพาวถิ ีการเดนิทางโดยการสญัจรทางรถยนตจ์งึมคีวามสะดวกสบายเช่นกนั 

นอกจากน้ี บรเิวณรอบโครงการยงัมโีครงการระบบสาธารณูปโภคทีค่าดว่าจะก่อสรา้งเพิม่เตมิในอนาคตไดแ้ก่

รถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) (สายสเีหลอืง) ส าโรง-ลาดพรา้ว คาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารในปี 2564 และรถไฟฟ้าไลท์

เรล บางนา-สวุรรณภูมทิีอ่ยู่ในระหว่างขัน้ตอนการศกึษาโครงการ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84
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แผนท่ีตัง้โครงการ 

 

โครงการ BITEC Mixed-Use Complex มทีางเขา้-ออกสู่ทางสาธารณะจ านวน 2 ทาง ไดแ้ก่ 1) ทางเขา้-ออก

ดา้นถนนสุขุมวทิ โดยใชท้างเขา้ 3 และ 2) ทางเขา้-ออกดา้นถนนบางนา-ตราด (หรอื ถนนเทพรตัน) โดยใช้

ทางเขา้ 1 และ 2 โดยในปัจจุบนัทางเขา้-ออกดา้นถนนสขุมุวทิ (ทางเขา้ 3) ถูกใชเ้ป็นทางเขา้-ออกหลกัส าหรบั

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค  

ทางเข้า-ออกโครงการ BITEC Mixed-Use Complex และ 

ทางเข้า-ออกหลกัส าหรบัโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 
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1.2) ข้อมูลทัว่ไปของทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าพืน้ทีร่ะยะยาวบางสว่นของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

ซึง่ประกอบดว้ยพืน้ทีส่ านกังานและรา้นคา้ใหเ้ช่า พืน้ทีใ่ชส้อยสว่นส านักงาน พืน้ทีจ่อดรถ และพืน้ทีส่นับสนุน

สว่นส านกังาน เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนสทิธกิารเช่า รวมถงึการเขา้ลงทุนในกรรมสทิธิใ์น

สงัหารมิทรพัยป์ระเภทงานระบบอาคาร และอุปกรณ์ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินกจิการของโครงการภิรชัทาว

เวอร ์แอท ไบเทค โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิไดด้งันี้ 

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีกองทรสัตเ์ข้าลงทุน 
สิทธิการเช่าพื้นท่ีระยะยาวใน
โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท  
ไบเทค/1 

(1) พื้นที่ส่วนส านักงานให้เช่าของอาคารส านักงานภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 
ชัน้ 10-28 และชัน้ 9 บางสว่น และพืน้ทีเ่ช่ารา้นคา้ปลกี ชัน้ G 

(2) พืน้ทีส่่วนกลางส่วนส านักงาน เช่น พื้นทีท่างเดนิส่วนส านักงาน พื้นทีล่อ็บบี้
ส่วนส านักงาน พื้นทีโ่ถงลฟิท์ และ หอ้งน ้า เป็นต้น รวมถึงพืน้ทีช่ ัน้ 29 และ
ชัน้ดาดฟ้า 

(3) พืน้ทีจ่อดรถสว่นอาคารส านกังานภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ชัน้ B1 – B3 
(4) พืน้ทีต่ัง้งานระบบบางสว่นของอาคารส านกังานภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค  

โดยพื้นที่ดังกล่าวตัง้อยู่ที่  เลขที่  4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต ้ 
เขตบางนา จงัหวดั กรุงเทพมหานคร โดยมพีืน้ทีร่วม 70,741 ตารางเมตร  

 
กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ท่ี
เ ก่ี ย ว เน่ื อ งกับ โค รงก ารภิ รัช 
ทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

(1) กรรมสทิธิใ์นสงัหาริมทรพัย์ประเภทงานระบบอาคารที่เกี่ยวเน่ืองกับการ
ด าเนินกิจการในส่วนของอาคารส านักงาน ได้แก่ ระบบปรบัอากาศ ระบบ
ไฟฟ้า (ยกเวน้สถานีไฟฟ้าย่อย) ระบบสุขาภบิาล (ยกเวน้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
และถงัเกบ็น ้าประปา) ระบบการสื่อสาร ระบบลฟิต์โดยสารและบนัไดเลื่อน 
ระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั (บางสว่น) ระบบรกัษาความปลอดภยั ระบบ
จดัการและควบคุมอาคารอตัโนมตั ิ(Building Automation System)  

(2) กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยป์ระเภทงานระบบอาคารในสว่นของทีจ่อดรถของ
อาคารส านกังาน 

(3) กรรมสิทธิใ์นอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง
อาคารส านักงาน หรอืการประกอบธุรกิจ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินกิจการ
ของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 
(รายละเอยีดเป็นไปตามตารางระบบสาธารณูปโภคที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน 
และตารางระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ทีก่องทรสัตไ์ม่ไดเ้ขา้ลงทุนแต่ใช้
งานร่วมกบัโครงการศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค ปรากฏในส่วนที ่
2 ขอ้  3.2.1-1.3 "กรรมสทิธิแ์ละการบรหิารจดัการอาคารและงานระบบของ
อาคารส านกังานโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค") 

พื้ น ท่ี รวม โครงการประมาณ 
(Gross Floor Area) 

70,741 ตารางเมตร 

พื้ น ท่ี ใ ห้ เ ช่ า สุ ท ธิ ป ร ะ ม าณ 
(Net Leasable Area) 

32,072 ตารางเมตร 
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เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และ
อ า ค า ร ข อ ง โค ร งก า ร ก่ อ น
กองทรสัตเ์ข้าลงทุน 

ปรนิทร  

เจ้าของสิทธิการเช่าอาคารของ
โครงการก่อนกองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน 

ภริชับุร ี 

เ จ้ า ข อ ง ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ ใ น
สังหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
โครงการก่อนกองทรัสต์ เข้ า
ลงทุน 

ปรนิทร และ เพนตา้ 591 

หมายเหต:ุ/1การลงทุนเพิม่เตมิในโครงการภริชัทาวเวอร ์ แอท ไบเทคนี้ จะเป็นการเช่าโดยตรงจาก
ปรนิทร โดยทีภ่ริชับุร ีและ ปรนิทร ตกลงยกเลกิสญัญาเช่าเดมิ ในวนัทีก่องทรสัตจ์ะลงทุน 

 กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าพื้นที่ระยะยาวในอาคารโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

โดยไม่ลงทุนในทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารดงักล่าว ซึง่พืน้ทีเ่ช่าในอาคารโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค

ที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนมีพื้นที่รวม (Gross Floor Area) ประมาณ 70,741 ตารางเมตร และมีพื้นที่ให้เช่ารวม 

(Net Leasable Area) ประมาณ 32,072 ตารางเมตร โดยอาคารโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค และทีด่นิ

ที่เป็นที่ตัง้ของโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทคเป็นกรรมสทิธิข์องปรนิทร นอกจากน้ี กองทรสัต์จะเข้า

ลงทุนในกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยป์ระเภทงานระบบอาคาร และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินกจิการ

ของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องปรนิทร และ เพนตา้ 591 

 ทั ้งนี้  เนื่ องจากมีพื้ นที่ ที่ ดินและอาคารบางส่วนในโครงการ  BITEC Mixed-Use Complex  

ทีก่องทรสัต์ไม่ไดเ้ขา้ลงทุน แต่มีการใชง้านร่วมกนัระหว่างโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค และโครงการ

ศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค หรอืเป็นส่วนสนับสนุนการด าเนินงานของพืน้ที่ทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน 

อาท ิพืน้ทีท่างเชื่อมรถไฟฟ้า (Sky walk) พืน้ทีท่างเดนิสว่นกลางบางสว่นภายในโครงการ BITEC Mixed-Use 

Complex พื้นที่วางงานระบบซึ่งสนับสนุนการให้บริการของโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค รวมถึง

ทางเดนิรถภายในโครงการดา้นถนนสขุมุวทิ ปรนิทรซึง่เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นอาคารและทีด่นิดงักล่าว จงึจะ

ด าเนินการให้มีการจดทะเบียนภาระติดพันในอสงัหาริมทรพัย์บนที่ดินบางส่วนและอาคารบางส่วนของ

โครงการ BITEC Mixed-Use Complex เพื่อใหก้องทรสัต์ และ/หรอื บรวิารของกองทรสัต์ มสีทิธใิชป้ระโยชน์

ในพื้นที่ภาระตดิพนั ในทางเดนิ ทางรถยนต์ และระบบไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน ้า ตลอดจนสาธารณูปโภค

ต่างๆ ของพืน้ทีภ่าระตดิพนัโดยไม่มคี่าตอบแทน ไดต้ลอดระยะเวลาการเช่า โดยทีด่นิทีจ่ะมกีารด าเนินการจด

ทะเบยีนภาระตดิพนัในอสงัหารมิทรพัยไ์ดแ้ก่ โฉนดทีด่นิเลขที ่8471, 8472, 13542, 13543, 13549, 13555, 

13561, 13567, 13573, 14625, 14626, 14627, 14628, 14629, 44198, 44199, 44200, 218613  รวมเน้ือที่

ประมาณ 4 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา (ส าหรบัทีต่ัง้ของระบบสาธารณูปโภคของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบ

เทค ระบบสาธารณูปโภคทีใ่ชป้ระโยชน์ร่วมกบัโครงการศนูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค รวมถงึทีด่นิซึง่

เป็นถนนทางเขา้ออกโครงการ และทางเดนิรถภายในโครงการดา้นถนนสุขุมวทิ) และพืน้ทีข่องโครงการศูนย์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84
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นิทรรศการและการประชุมไบเทคที่จะมกีารจดภาระติดพนับางส่วนบนอาคาร มพีื้นที่รวมประมาณ 5,443 

ตารางเมตร (ส าหรับพื้นที่วางงานระบบซึ่งสนับสนุนการให้บริการของโครงการภิรัชทาวเวอร์  แอท  

ไบเทค ซึง่มกีารใชง้านร่วมกนัระหว่างโครงการภริชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค และโครงการศูนยน์ิทรรศการและ

การประชุมไบเทค)  

ภาพตดัขวางของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค และศนูยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทค  

 

หมายเหตุ: พืน้ทีแ่สดงสทีบึ หมายถงึพืน้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน  
                  

โดยสามารถแบ่งพืน้ทีท่รพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งตามประโยชน์การใชส้อยไดด้งันี้  

รายละเอียดพืน้ท่ีของ 

โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทนุ 

 

พืน้ท่ี (ตารางเมตร(  

พืน้ทีส่ว่นส านกังานใหเ้ช่า  31,918 

พืน้ทีร่า้นคา้ใหเ้ช่า 154 

รวมพืน้ท่ีให้เช่าทัง้หมด 32,072 

พืน้ทีท่ ัว่ไปของอาคารส านกังาน 30,734  

พืน้ทีง่านระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 7,935 

รวมพืน้ท่ีให้เช่าและพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมดทีก่องทรสัตจ์ะเข้าลงทุน 70,741 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84
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รปูแสดงภายนอกและบริเวณโดยรอบของโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

 

รปูแสดงพืน้ท่ีภายในโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค (Lobby)  

 

1.3) กรรมสิทธ์ิและการบริหารจดัการอาคารและงานระบบของอาคารส านักงานโครงการ 

ภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

ท่ีดินและอาคาร  

กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าระยะยาวในพื้นที่บางส่วนของอาคารส านักงานโครงการภิรชั

ทาวเวอร ์แอท ไบเทค ซึง่อาคารดงักล่าวตัง้อยู่บนบางส่วนของทีด่นิจ านวน 10 แปลง เนื้อทีท่ีด่นิทัง้หมดตาม

โฉนดรวมประมาณ 13 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา (เน้ือทีท่ีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารรวมประมาณ 7 ไร ่2 งาน 83 

ตารางวา) ประกอบด้วยโฉนดเลขที่ 8471, 8472, 14625, 14626, 14627, 14656, 14657, 14658, 14659 
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และ14660 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิข์องปรินทรทัง้หมด โดยกองทรสัต์ไม่ลงทุนในที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของอาคาร

ดงักล่าว  อย่างไรกด็ ีในกรณีทีม่กีารจ าหน่ายจ่ายโอนทีด่นิดงักล่าว บุคคลภายนอกผูร้บัโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ

ทีต่ัง้ทรพัยส์นิทีเ่ช่าจะตอ้งด าเนินการใหอ้าคารโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทคยงัคงตัง้อยู่บนทีด่นิดงักล่าว

ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายและไม่ท าใหเ้สื่อมสทิธหิรอืรอนสทิธขิองกองทรสัต์ในการใชท้รพัยส์นิหลกัทีล่งทุนใน

การเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2 ขอ้ 3.2.1 8 "สรุปสาระส าคญัของสญัญา

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค")  

ทัง้นี้ พืน้ทีจ่อดรถของสว่นอาคารส านกังานซึง่ตัง้อยู่ในบรเิวณชัน้  B1-B3 มคีวามตอ้งการใชง้านโดย

หลกัอยู่ในวนัท าการ ในขณะที่วนัเสาร ์วนัอาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ จะมคีวามต้องการใชพ้ืน้ทีจ่อดรถ

ของลูกคา้ส่วนส านักงานไม่มากนัก ดงันัน้ เพื่อเป็นการใชป้ระโยชน์ในพื้นทีจ่อดรถในช่วงวนัเสาร ์วนัอาทติย ์

และวนัหยุด นักขตัฤกษ์ กองทรสัต์จะเขา้ท าสญัญาใหบ้รกิารโครงการภริชัทาวเวอร์แอท ไบเทคส าหรบัพื้นที่

จอดรถกบัปรนิทร และ/หรอืบุคคลที่ปรนิทรก าหนด เพื่อให้สทิธปิรนิทร และ /หรอืบุคคลที่ปรินทรก าหนด 

สามารถน าพืน้ทีจ่อดรถยนตส์่วนของส านักงานไปใชท้ าประโยชน์ไดใ้นวนัเสาร ์วนัอาทติย ์และวนัหยุดนกัขตั

ฤกษ์ เป็นระยะเวลานบัตัง้แต่วนัเริม่ตน้ระยะเวลาการเช่าของกองทรสัต์ในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุน

ครัง้ที่หนึ่งจนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2566 และเมื่อครบก าหนดอายุสญัญาให้สญัญาต่ออายุไปอกีครัง้ละ 3 ปี

ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามสญัญาให้บริการ โดยปรนิทร และ /หรอืบุคคลที่ปรินทรก าหนด จะต้องช าระ

ค่าตอบแทนให้แก่กองทรสัต์ตามอตัราและเงื่อนไขที่ก าหนดไวต้ามสญัญาให้บรกิารโครงการภิรชัทาวเวอร ์

แอท ไบเทค ส าหรบัพื้นทีจ่อดรถ (รายละเอยีดเป็นไปตามส่วนที ่2 ขอ้  3.2.1-8 "สรุปสาระส าคญัของสญัญา

โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค") นอกจากนี้ พื้นที่ชัน้ 3 และพื้นที่ 9 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,959 ตาราง

เมตรของอาคารส านกังานบางสว่นทีก่องทรสัตไ์มไ่ดเ้ขา้ลงทุน และเป็นกรรมสทิธิข์องปรนิทร กองทรสัตจ์ะเป็น

ผูใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีด่งักล่าวแก่ปรนิทร และ/หรอืบุคคลทีป่รนิทรก าหนด โดยปรนิทร 

และ/หรอืบุคคลทีป่รนิทรก าหนดจะต้องช าระค่าตอบแทนให้แก่กองทรสัต์ ตามอตัราและเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้

ตามสญัญาบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีด่งักล่าว (รายละเอยีดเป็นไปตามสว่นที ่2 ขอ้ 3.2.1-8 "สรุปสาระส าคญั

ของสญัญาโครงการ ภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค") 

ส าหรบัการดูแลรกัษาอาคารและโครงสรา้งทรพัยส์นิต่าง ๆ ของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

ก่อนการเขา้ลงทุนของกองทรสัตน์ัน้ ภริชับุรไีดว้่าจา้งภริชัแมนเนจเมน้ทใ์หท้ าหน้าทีใ่นการจดัหาผลประโยชน์

จากอาคารส านักงานและบริหารงานในส่วนของโครงการทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าพื้นที่ ติดต่อ

ประสานงานอ านวยความสะดวกให้กบัผู้เช่า จดัเก็บค่าเช่าและค่าบรกิารเพื่อน าส่งกองทรสัต์ รวมถึงการ

ด าเนินการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยใ์หอ้ยู่ในสภาพทีด่แีละพรอ้มจดัหาผลประโยชน์ 

ระบบสาธารณูปโภค 

ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ของโครงการมทีัง้ส่วนที่ไดร้บัการออกแบบใหแ้ยกการใชง้านออก

จากโครงการศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทคอย่างชดัเจน และมบีางส่วนทีใ่ชร้่วมกนั โดยกองทรสัต์จะ

รบัโอนกรรมสทิธิง์านระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทคมา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84
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บางส่วน จากเพนต้า 591 และ ปรนิทร  โดยรายละเอยีดของระบบสาธารณูปโภคที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน

แสดงในตารางต่อไปนี้  

ระบบสาธารณูปโภคท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุน  

ระบบ

สาธารณูปโภค
และอปุกรณ์ 

รายละเอียด ท่ีตัง้ของระบบ

สาธารณูปโภคและ
อปุกรณ์ 

ระบบปรบัอากาศ  ระบบปรบัอากาศภายในอาคารแบบชุดระบายความรอ้น
ดว้ยเครื่องผลติน ้าเยน็ (Chillers) จ านวน 5 ชุด 
ประกอบดว้ย ขนาด 1,000 ตนั จ านวน 2 ชุด ขนาด 
500 ตนั จ านวน 1 ชุด และขนาด 250 ตนั จ านวน 2 ชุด 
และหอผึง่น ้าเยน็ (Cooling towers) จ านวน 4 ชุด   

 ระบบปรบัอากาศต่าง ๆ ในสว่นอาคารส านกังาน 

  พืน้ทีท่ีจ่ะมกีารจด
ทะเบยีนภาระตดิพนัใน
อสงัหารมิทรพัยบ์น
อาคาร 

 
 พืน้ทีก่องทรสัตเ์ขา้

ลงทุน  
ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด 2,000 KVA จ านวน 2 ชุด 

ขนาด 2,500 KVA จ านวน 2 ชุด  
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าหลกัขนาด 2,000 KVA จ านวน 2 ชุด 
และขนาด 2,500 KVA จ านวน 2 ชุด  
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองขนาด 1,100 KVA จ านวน 2 ชุด 
อุปกรณ์ใหแ้สงสว่างต่าง ๆ 

พืน้ทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน  

ระบบสขุาภบิาล  ปัม้สบูน ้า และปัม้น ้าด ี
 
 
 
 ระบบน ้าประปาภายในอาคารส านักงาน ปั้ม Drain และ 

Booster Pump 

 พื้ น ที่ ที่ จ ะ มี ก า ร จ ด
ทะเบียนภาระติดพันใน
อสังห าริม ท รัพ ย์ บ น
อาคาร 

 พื้ น ที่ ก อ งท รัส ต์ เข้ า
ลงทุน 

ระบบการสือ่สาร ตู้ระบบ Sound  ตู้รวมสญัญาณโทรศพัท์ และอุปกรณ์ระบบ
การสือ่สารต่าง ๆ 

พืน้ทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน  

ระบบลิฟต์โดยสาร
และบนัไดเลื่อน 

 ลฟิต์โดยสารส าหรบั Low Zone ตัง้แต่ชัน้ G-19 จ านวน 
4 ชุด ลฟิต์โดยสารส าหรบั High Zone ตัง้แต่ชัน้ 20-29 
จ านวน 4 ชุด ลฟิตบ์รกิาร (Service Lift) จ านวน 1 ชุด  

 บันไดเลื่อนส่วนกลางบริเวณชัน้  2 ลงมายังชัน้  G 
จ านวน 1 ชุด และบนัไดเลื่อนจากพื้นที่จอดรถชัน้ B1-
B3 ไปชัน้ G จ านวน 3 ชุด 

 พื้ น ที่ ก อ งท รัส ต์ เข้ า
ลงทุน   

 
 พืน้ทีส่่วนกลางทีป่รนิทร

ให้สทิธแิก่กองทรสัต์ใน
การใชพ้ืน้ทีด่งักล่าว 

ระบบรักษาความ
ปลอดภยั 

ระบบกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร
ส านกังาน ระบบคยีก์ารด์เขา้ออกภายในอาคารส านกังาน 

พืน้ทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน   

ระบบป้องกันและ อุปกรณ์ ตรวจจับควัน ไฟ  (Smoke Detector) ระบบหัว พืน้ทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน   
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ระบบ

สาธารณูปโภค
และอปุกรณ์ 

รายละเอียด ท่ีตัง้ของระบบ

สาธารณูปโภคและ
อปุกรณ์ 

ระงบัอคัคภียั กระจายน ้าดบัเพลงิ (Sprinkler) ครอบคลุมทัง้อาคารและลาน
จอดรถ และบนัไดหนีไฟ  

ระบบจัดการและ
ค ว บ คุ ม อ า ค า ร
อตัโนมตัิ (Building 
Automation 
System) 

ระบบเขา้ออกอาคาร (Access Control System) ระบบประตู
อตัโนมตัิ (Turnstile & Visitor System) ระบบบรหิารจดัการ
อาคาร ระบบกลอ้งวงจรปิด ระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย 

พืน้ทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน  

อุปกรณ์ของระบบที่
จอดรถ 

ไม้กัน้จราจร ตู้ ร ับบัตรอัตโนมัติ  (Touch & Go) เครื่อง
ตรวจสอบบตัร เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ เครื่อง E-
Stamp แผงจราจร บตัร Vehicle Pass Card  

พืน้ทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน  

ทีม่า: บรษิทั ปรนิทร จ ากดั และ บรษิทั เพนตา้ 591 จ ากดั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563) 

ทัง้นี้ เนื่องจากมงีานระบบสาธารณูปโภคบางระบบทีโ่ครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทคใช้ประโยชน์ร่วมกบั

โครงการศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งกองทรสัต์ไม่ได้เขา้ลงทุนในงานระบบดงักล่าว ปรนิทรจงึจะเป็น

ผู้ด าเนินการให้บริการงานระบบดงักล่าวแก่กองทรสัต์ โดยมีค่าตอบแทนและเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญาบริการ ที่

เกี่ยวขอ้ง (รายละเอยีดเป็นไปตามส่วนที่ 2 ขอ้ 3.2.1-8 "สรุปสาระส าคญัของสญัญาโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบ

เทค") โดยรายละเอยีดของระบบสาธารณูปโภคทีม่กีารใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ดงัแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ท่ีกองทรสัต์ไม่ได้เข้าลงทุนแต่ใช้งานร่วมกบัโครงการศูนยนิ์ทรรศการและ

การประชุมไบเทค  

ระบบ
สาธารณูปโภค

และอปุกรณ์ 

รายละเอียด 
ท่ีตัง้ของระบบ

สาธารณูปโภคและอปุกรณ์ 

ระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ใหแ้สงสว่างพืน้ทีส่่วนกลางภายนอกอาคารทีใ่ช้
ร่วมกันกับโครงการศูนย์นิทรรศการและการประชุม     
ไบเทค 

 สถานีไฟฟ้าย่อย เครื่องแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ใหแ้สง
สว่างพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารที่ ใช้ร่วมกันกับ
โครงการศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  และ
แหล่งจ่ายไฟให้อุปกรณ์ในพื้นที่จอดรถส่วนของอาคาร
ส านกังานและบนัไดเลื่อน  

 พื้ น ที่ ที่ จ ะ มี ก า ร จ ด
ทะเบียนภาระติดพันใน
อสงัหารมิทรพัยบ์นทีด่นิ 

 พื้ น ที่ ที่ จ ะ มี ก า ร จ ด
ทะเบียนภาระติดพันใน
อ สั ง ห า ริม ท รัพ ย์ บ น
อาคาร 

ระบบสขุาภบิาล  ระบบน ้าประปา (ประกอบด้วยถังเก็บน ้าประปา) และ  พื้ น ที่ ที่ จ ะ มี ก า ร จ ด

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84
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ระบบ
สาธารณูปโภค

และอปุกรณ์ 

รายละเอียด 
ท่ีตัง้ของระบบ

สาธารณูปโภคและอปุกรณ์ 

ระบบบ าบดัน ้าเสยีภายในอาคาร (ประกอบดว้ยบ่อพกัน ้า
เสีย) ซึ่งใช้ร่วมกับโครงการศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค 

 ระบบบ าบัดน ้ าเสียภายนอกอาคาร ซึ่ งใช้ร่วมกับ
โครงการศนูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค 
 

ทะเบียนภาระติดพันใน
อ สั ง ห า ริม ท รัพ ย์ บ น
อาคาร 

 พื้ น ที่ ที่ จ ะ มี ก า ร จ ด
ทะเบียนภาระติดพันใน
อสงัหารมิทรพัยบ์นทีด่นิ 

ระบบทีจ่อดรถ  ระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรค์วบคุมทีจ่อดรถ (software) - 

ระบบป้องกันและ
ระงบัอคัคภียั 

 อุปกรณ์น ้าดบัเพลงิส าหรบัชัน้ Low Zone พื้นที่ที่จะมีการจดทะเบียน
ภ า ร ะ ติ ด พั น ใ น
อสงัหารมิทรพัยบ์นอาคาร 

ทีม่า: บรษิทั ปรนิทร จ ากดั และ บรษิทั เพนตา้ 591 จ ากดั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563) 

ส าหรบัการดูแลรกัษาและการบรหิารจดัการระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ของโครงการ ก่อนทีก่องทรสัตจ์ะ

เขา้ลงทุนนัน้ ภริชับุรไีดว้่าจา้งภริชัแมนเนจเมน้ท ์ซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่มเดยีวกนักบัภริชับุร ีใหม้หีน้าทีด่แูลรกัษาและจดั

ให้มกีารซ่อมแซม บ ารุง ปรบัปรุง และรกัษาระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค

เพื่อใหร้ะบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์อยู่ในสภาพดอีย่างสม ่าเสมอ 

1.4) ภาพรวมการด าเนินธรุกิจ และลกัษณะการประกอบธรุกิจของทรพัยสิ์น  

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค เป็นอาคารส านกังานเกรด A ในโซน Non-CBD แห่งแรกในย่าน

สขุมุวทิ-บางนา ทีพ่รอ้มดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกอย่างครบครนัจากโครงการ BITEC Mixed-Use Complex ประกอบ

กบัท าเลทีต่ัง้ทีเ่ป็นเสมอืนประตูสู่ศูนยก์ลางแห่งอุตสาหกรรมและการผลติของย่านสมุทรปราการ  บางนา -ตราด บางป ู

และบางปะกงโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค จงึเป็นสถานทีท่ีส่มบรูณ์พรอ้มส าหรบัทุกธุรกจิทีต่อ้งการมสี านกังาน

อยู่นอกเขตเมอืงชัน้ในแต่ยงัสามารถเขา้ถงึย่านใจกลางธุรกจิ (CBD) ของกรุงเทพฯ ไดอ้ย่างสะดวก นอกจากนี้อาคาร

ส านกังานแห่งนี้ถูกออกแบบใหส้รา้งขึน้ดว้ยนวตักรรมทีท่นัสมยั ในแต่ละชัน้ของพืน้ทีส่ านกังานใหเ้ช่าถูกออกแบบมาใน

ลกัษณะ Column-free เพื่อเปิดกว้างให้ผู้เช่าสามารถปรบัแต่งสถานที่ท างานได้อย่างอิสระ มีพื้นที่ส่วนกลางสเีขยีว

ภายในอาคาร และลู่วิง่ (Jogging Track) บนชัน้ 29 เพื่อผูเ้ช่ามโีอกาสไดอ้อกก าลงักาย และพกัผ่อนหย่อนใจ รวมถึง

การบรหิารจดัการโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพโดย บรษิทั ภริชั แมนเนจเมนท ์จ ากดั ซึง่เป็นผูม้ปีระสบการณ์ และความ

เชีย่วชาญในการบรหิารอาคารส านักงานของกลุ่มภริชับุร ีจดัเป็นปัจจยัส าคญัอกีประการ ทีส่่งผลให้โครงการภริชัทาว

เวอร์ แอท ไบเทค ได้รบัการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เช่าพื้นที่ โดยอาคารเริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือน  

กุมภาพนัธ ์2560  โครงการมขีนาดพืน้ที่เช่าประมาณ 32,072 ตารางเมตร ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 โดยโครงการมี

อตัราการเช่าพืน้ทีป่ระมาณรอ้ยละ 99.1 ของพืน้ทีท่ีป่ล่อยเช่าไดท้ัง้หมด  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84
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ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนมขีอ้มลูผูเ้ช่าแบ่งตามประเภทธุรกจิ ขอ้มลูผูเ้ช่า 10 รายแรก ขอ้มลูผูเ้ช่าแบ่ง

ตามขนาด และแบ่งตามอายุคงเหลอืของสญัญาเช่าดงัต่อไปนี้  

ขอ้มลูประเภทธุรกจิของผูเ้ช่าในโครงการ   

ประเภทธรุกิจของผูเ้ช่า จ านวนผูเ้ช่า 
พืน้ท่ีเช่ารวม 

(ตารางเมตร) 

สดัส่วนของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด 

(รอ้ยละ)  

ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ 15 10,975 34.2 

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 7 6,204 19.3 

ธุรกจิใหบ้รกิาร 6 5,924 18.5 

ธุรกจิการเงนิและการธนาคาร 2 5,668 17.7 

ธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภค 10 2,578 8.0 

ธุรกจิคา้ปลกี 3 442 1.4 

รวมพืน้ท่ีท่ีมีผูเ้ช่า 43 31,791 99.1 

พืน้ทีว่่าง  281 0.9 

รวมทัง้ส้ิน 43 32,072 100.0 

  ทีม่า: บรษิทั ภริชับุร ีจ ากดั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563) 

ขอ้มลูเกีย่วกบัผูเ้ช่าพืน้ที ่10 อนัดบัแรกตามขนาดพืน้ทีเ่ช่า 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่าพืน้ท่ี ประเภทธรุกิจของผูเ้ช่าพืน้ท่ี 

สดัส่วนของ
พืน้ท่ีเช่า
ทัง้หมด  
(รอ้ยละ( 

1 กลุ่มบรษิทัฮอนดา้ ประกอบดว้ย   22.5 

  - บรษิทั ฮอนดา้ ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จ ากดั ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ 13.9 

  - บรษิทั ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั ธุรกจิการเงนิและการธนาคาร 4.4 

  
- บริษัท ฮอนด้า แอคเซส เอเชีย แอนด์ โอเชียเนีย 

จ ากดั 
ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ 4.2 

2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิการเงนิและการธนาคาร 13.3 

3 บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 10.3 

4 บรษิทั คอนเซนทรกิซ ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ธุรกจิใหบ้รกิาร 8.3 

5 กลุ่มบรษิทัออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้ประกอบดว้ย  8.1 

 - บรษิทั ออรจิิน้ คอนโดมเินียม จ ากดั ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 4.8 

 - บรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 1.7 
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ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่าพืน้ท่ี ประเภทธรุกิจของผูเ้ช่าพืน้ท่ี 

สดัส่วนของ
พืน้ท่ีเช่า
ทัง้หมด  
(รอ้ยละ( 

 - บรษิทั พารค์ ลกัชวัรี ่จ ากดั ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 0.8 

 - บรษิทั วนั ออรจิิน้ จ ากดั ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 0.8 

6 บรษิทั กรุงเทพ ลาซาล เซน็เตอร ์จ ากดั ธุรกจิใหบ้รกิาร 5.6 

7 บรษิทั มซิมู ิ(ไทยแลนด)์ จ ากดั ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ 4.0 

8 บรษิทั ลเีรคโก (ประเทศไทย) จ ากดั ธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภค 3.4 

9 บรษิทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ 3.3 

10 บรษิทั ไอคาร ์เอเชยี (ไทยเเลนด)์ จ ากดั ธุรกจิใหบ้รกิาร 2.1 

  ผูเ้ช่ารายย่อยอื่น ๆ (28 ราย)   18.2 

รวมพืน้ท่ีท่ีมีผูเ้ช่า 99.1 

  พืน้ทีว่่าง   0.9 

รวม 100.0 

ทีม่า: บรษิทั ภริชับุร ีจ ากดั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563) 

ขอ้มลูประเภทผูเ้ช่าแบ่งตามขนาดพืน้ทีเ่ช่าในโครงการ 

แบ่งตาม 

ขนาดพืน้ท่ีเช่า 

ขนาดพืน้ท่ีเช่า จ านวนผู้

เช่า (ราย( 

พืน้ท่ีเช่ารวม 

(ตารางเมตร( 
สดัส่วนของพืน้ท่ี

เช่าทัง้หมด (รอ้ยละ( 

ผูเ้ช่าพืน้ทีข่นาดเลก็ 
ตัง้แต่ 

300 ตารางเมตร ลงมา 
24 3,852 12.0 

ผูเ้ช่าพืน้ทีข่นาดกลาง 
ระหว่าง  

301 - 1,000 ตารางเมตร 
8 3,747 11.7 

ผูเ้ช่าพืน้ทีข่นาดใหญ่ 
ตัง้แต่ 

1,001 ตารางเมตร ขึน้ไป 
11 24,192 75.4 

รวมพืน้ท่ีท่ีมีผูเ้ช่า 43 31,791 99.1 

พืน้ทีว่่าง - 281 0.9 

รวมทัง้ส้ิน 43 32,072 100.0 

ทีม่า: บรษิทั ภริชับุร ีจ ากดั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563) 
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ขอ้มลูอายุคงเหลอืของสญัญาเชา่ 

ปีท่ีครบก าหนด

อายสุญัญาเช่า 

พืน้ท่ีเช่าของผูเ้ช่าท่ีครบ

ก าหนดอายสุญัญาเช่า

(ตารางเมตร( 

สดัส่วนของพืน้ท่ีให้เช่าท่ีครบ

ก าหนดอายใุนแต่ละปีเทียบกบั

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมด (รอ้ยละ( 

จ านวนสญัญาท่ีครบ

ก าหนดอาย/ุ1 (ราย( 

2563 9,468 29.5 15 

2564 15,112 47.1 21 

2565 808 2.5 4 

2566 6,403 20.0 11 

รวมพืน้ท่ีท่ีมีผูเ้ช่า 31,791 99.1 51 

พืน้ทีว่่าง 281 0.9 - 

รวม 32,072 100.0 51 

ทีม่า: บรษิทั ภริชับุร ีจ ากดั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563) 

หมายเหตุ : /1 ผูเ้ช่าบางรายไดท้ าสญัญาเช่ามากกว่า 1 สญัญา โดยแต่ละสญัญามชีว่งเวลาครบก าหนดอายุสญัญาเช่าที ่

แตกต่างกนั 

ทัง้นี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ทีแ่พร่ระบาดอย่างรุนแรง
ในหลายประเทศทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยตัง้แต่ช่วงไตรมาสที ่1 ของปี 2563 ซึง่ส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อเศรษฐกจิ
และภาคธุรกิจต่างๆ ผู้จดัการกองทรสัต์ ได้เฝ้าระวงัสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกองทรสัต์ร่วมกับเจ้าของ
ทรพัยส์นิและผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยไดด้ าเนินการประเมนิแนวโน้มของการต่อสญัญาเชา่และโอกาสในการยกเลกิ
สญัญาเช่าของผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายใหญ่แต่ละรายในช่วงสถานการณ์ดงักล่าว จากการประเมนิพบว่ามผีูเ้ช่าพืน้ทีร่ายใหญ่บาง
รายในของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง ซึง่เช่าพืน้ทีร่วมประมาณ 3,821 ตารางเมตร/1 (ประกอบดว้ย
พืน้ทีส่่วนส านกังานใหเ้ช่าประมาณ 3,636 ตารางเมตร และพืน้ทีท่างเดนิส่วนกลางประมาณ 185 ตารางเมตร) หรอืคดิ
เป็นพืน้ทีเ่ช่าประมาณรอ้ยละ 11.9 ของพืน้ทีเ่ช่าทัง้หมดของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง มแีนวโน้มที่
จะขอยกเลกิการเช่าพื้นที่บางส่วนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญา หรอืไม่ต่อสญัญาเช่าภายหลงัครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญา เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-
19) ต่อธุรกจิของผูเ้ช่า (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 มถุินายน 2563)  

ทางผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ยู่ระหว่างด าเนินการตดิตามสถานะการเช่ากบัผู้เช่าพื้นทีร่ายดงักล่าว รวมถึง
เจรจากบัผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่รายใหม่จ านวนหนึ่งเพื่อจดัหาผู้เช่าพื้นที่มาทดแทนพื้นที่เช่าดงักล่าว โดยใช้ความ
พยายามอย่างดทีี่สุดเพื่อให้ความสามารถในการจดัหารายได้ของทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่งไม่
แตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยส าคัญ และเพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่กองทรสัต์ในการลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง ภริชับุรี และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุร ีตกลงจะเขา้ท าสญัญา
เช่า พื้นทีเ่ช่าดงักล่าว  ส าหรบัพืน้ทีท่ีผู่้เช่ายกเลกิการเช่าพื้นทีบ่างส่วนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญา 
หรอืไม่ต่อสญัญาเช่าภายหลงัครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญา ดว้ยค่าเช่าของผูเ้ช่าเดมิโดยมรีะยะเวลาการเช่า 
1 ปีนับตัง้แต่วนัที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง ทัง้นี้ ภิรชับุร ีและ/หรอืกลุ่ม
บุคคลเดยีวกนัของภริชับุร ีมสีทิธยิกเลกิสญัญาเช่าพืน้ทีด่งักล่าวไดห้ากมผีูเ้ช่าใหม่ทีเ่ขา้ท าสญัญาเช่ากบักองทรสัต ์โดย
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มรีะยะเวลาการเช่าเท่ากบัหรอืมากกว่าระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ของภริชับุร ีและ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุร ี
และมคี่าเช่าเท่ากบัหรอืมากกว่าค่าเช่าของของภริชับุร ีและ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุรตีามสญัญาเช่าพื้นทีท่ีจ่ะ
เขา้ท ากบักองทรสัต ์

หมายเหตุ: /1 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีผู้เช่าพื้นที่ที่แจ้งยืนยนัยกเลิกการเช่าพื้นที่บางส่วนก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาแลว้คดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณ 1,209 ตารางเมตร และพื้นทีส่่วนทีเ่หลอืยงัอยู่ระหว่าง
ด าเนินการตดิตามขอ้มลู  

1.5) ผลการด าเนินงานในอดีต 

โครงสรา้งรายไดแ้ละต้นทุนของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ตัง้แต่เริม่เปิดด าเนินการจนถงึ 

วนัที ่31 มนีาคม 2563 สามารถแสดงไดต้ามตารางดา้นล่างนี้ 

โครงสรา้งรายไดแ้ละตน้ทุนของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

รายการ 
ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 
2561 

ปี พ.ศ. 
2562 

ม.ค. – มี.ค. 
2562 

ม.ค. – มี.ค. 
2563 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบรกิาร  
(ลา้นบาท) 

33.24 157.46 243.56 59.97 62.44 

รายไดอ้ื่น (ลา้นบาท)  10.91 38.17 43.33 11.11 10.91 

รวมรายได้ (ล้านบาท) 44.15 195.63 286.89 71.08 73.35 

ตน้ทุนการด าเนินงานและค่าใชจ้า่ย
การขายและบรหิาร (ลา้นบาท) 

52.34  85.88 83.11 20.01 21.09 

ก าไร (ขาดทุน( ก่อนดอกเบี้ย ภาษี 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) (ล้านบาท) 

-8.19 109.75 203.78 51.07 52.26 

ทีม่า:  จดัท าโดยอา้งองิจากงบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิภายในบรษิทัของภริชับุร ี และเพนตา้ 591 (ขอ้มลู ณ วนัที ่

31 มนีาคม 2563) 

หมายเหตุ :  โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค เปิดด าเนินการเมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 ผลประกอบการของปี 2560 

จงึเป็นผลประกอบการส าหรบัชว่งเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึ เดอืนธนัวาคม 2560  

ตัง้แต่โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค เริม่เปิดด าเนินการ โครงการมจี านวนผูเ้ช่า อตัราการเช่าพืน้ที ่และ

อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารเติบโตเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 อตัราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย

สิน้สุด ณ สิน้ปีของโครงการเท่ากบัรอ้ยละ 15.4 ร้อยละ 66.1 และ รอ้ยละ 97.8 ตามล าดบั ในขณะที่อตัราค่าเช่าและ

ค่าบรกิารของโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค สามารถปรบัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองเช่นเดยีวกนั ส่งผลใหร้ายไดร้วม

ของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก 44.15 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 195.63 ล้านบาท ในปี  

2561 และ 286.89 ลา้นบาท ในปี 2562 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้าที่รอ้ยละ 343.10 และ
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รอ้ยละ 46.65 ตามล าดบั โดยก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) เตบิโต

ขึน้จาก (8.19) ลา้นบาท เป็น 109.75 ลา้นบาทในปี 2561 และ 203.78 ลา้นบาท ในปี 2562 ตามล าดบั ทัง้นี้ เน่ืองจาก 

ในปี 2560 เป็นปีแรกที่โครงการเปิดด าเนินการและขยายฐานลูกค้า จึงมคี่าใช้จ่ายพื้นฐานเพื่อรองรบัการขยายการ

ด าเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร และค่าใช้จ่ายในการตลาด เป็นต้น ซึ่งเป็นเพียงผลกระทบในช่วงแรกของ

โครงการทีเ่ริม่เปิดด าเนินโครงการ  

ส าหรบัในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2563 รายไดร้วมของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทคเท่ากบั 62.44 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.12 เปรยีบเทยีบกบัช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2562 และมกี าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา 

และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) เท่ากบั 52.26 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.32 เปรยีบเทยีบกบัในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 

2562 โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค มอีตัราการเช่าพืน้ที่ ณ สิน้งวดของโครงการ

อยู่ทีร่อ้ยละ 99.1 และ อตัราค่าเช่าทีผู่้เช่ามกีารท าสญัญาในงวดดงักล่าว อยู่ในช่วงประมาณ  633 – 800 บาท/ตร.ม./

เดอืน  

1.6) การประกนัภยัส าหรบัทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

ภายหลังจากกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง ผู้จ ัดการ

กองทรสัต์จะจดัให้มกีารประกนัภยัทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่งอย่างเพยีงพอและเหมาะสม โดยมี

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(ก) การประกนัภยัทรพัย์สินส าหรบัความเส่ียงทุกประเภท (Property All Risks 

Insurance( 

การท าประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิจะคุม้ครองความสญูเสยีหรอืเสยีหายต่อทรพัยส์นิ
หลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่งที่เอาประกนัภัยอนัเกิดจากอุบตัิภัยใด ๆ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน
ขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยทรพัยส์นิที่เอาประกนัภยัจะรวมถงึ อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง 
เฟอรน์ิเจอรแ์ละสิง่ตกแต่งทัง้ทีต่ดิตรงึตราและไม่ติดตรงึตรา รวมถงึงานระบบภายในโครงการภิรชั
ทาวเวอร์ แอท ไบเทค โดยความคุ้มครองของการประกันภัยประเภทนี้จะมีความคุ้มครอง
เช่นเดยีวกบักรมธรรมอ์คัคภียัมาตรฐาน รวมถงึภยัเพิม่เตมิต่าง ๆ อาท ิภยัระเบดิ ภยัลมพายุ ภยัไฟ
ไหม ้ภยัเนื่องจากน ้า ภยัแผ่นดนิไหว และความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิจากอุบตัเิหตุภายนอก เป็นต้น 
โดยวงเงนิเอาประกนัภัยจะไม่ต ่ากว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนรวมฐานราก (Replacement Cost) ของ
ทรพัย์สนิสิง่ปลูกสรา้ง ซึ่งผู้จดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็ว่าการก าหนดวงเงนิประกนัภัยดงักล่าวมี
ความเหมาะสมเนื่องจากมูลค่าต้นทุนทดแทนดงักล่าวเพยีงพอส าหรบัการก่อสรา้งโครงการขึน้มา
ใหม่ หากเกดิความเสยีหายกบัโครงการทัง้หมด 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้กีารท าประกนัภยัดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา
การลงทุน โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณาวงเงนิการประกนัภยัเพื่อใหม้คีวามเหมาะสมกบัมูลค่า
ต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) รวมฐานรากของทรพัย์สนิปลูกสร้าง  ซึ่งการท าประกนัภัย
ดงักล่าวจะเป็นการเขา้ท าประกนัภยัร่วมกบัโครงการศนูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค 
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โดยรายละเอยีดของ ผูร้บัผลประโยชน์ร่วม ผูเ้อาประกนัภยัร่วม และผูร้บัผดิชอบค่าเบีย้ประกนัภยั
เป็นดงัต่อไปนี้ 

ผูร้บัผลประโยชน์รว่ม ผูเ้อาประกนัภยัรว่ม 
ผูร้บัผิดชอบค่าเบี้ย

ประกนัภยั 

กองทรสัต ์ผูใ้หกู้ ้และปรนิทร/1 กองทรสัต ์ผูใ้หกู้ ้และปรนิทร กองทรสัต ์และปรนิทร/2 

 หมายเหตุ /1ตามสดัสว่นของพื้นทีท่ีผู่เ้ช่าและผูใ้หเ้ช่ามสีทิธคิรอบครองหรอืมกีรรมสทิธิต่์อพื้นทีท่ ัง้หมดภายใน
โครงการ BITEC Mixed-Use Complex (ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นตามทีจ่ะไดต้กลงกนัในการจดัท าประกนัภยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

/2ตามอตัราค่าเบี้ยประกนัภยัทีผู่ร้บัประกนัภยัก าหนดส าหรบัพื้นทีข่องทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีก่องทรสัต์ หรอืพื้นทีท่ี ่
ปรนิทรมกีรรมสทิธิ ์ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่าพื้นทีโ่ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

(ข) การประกนัภยักรณีธรุกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance( 

การท าประกนัภยักรณีธุรกจิหยุดชะงกัจะคุม้ครองความสญูเสยีในทางการคา้ (รายไดข้องผู้
เอาประกนัภยั) เมื่อธุรกจิต้องหยุดชะงกัลง อนัเป็นผลสบืเนื่องจากความเสยีหายทีเ่กดิต่อทรพัยส์นิ
หลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่งที่เอาประกันภัยไว้และมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของผู้เอา
ประกนัภยั โดยมวีงเงนิประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกัทีม่คีวามเหมาะสมกบัผลการด าเนินงานของแต่ละ
ทรพัยส์นิ และระยะเวลาทีค่าดว่าจะสามารถสรา้ง/ซ่อมแซมปรบัปรุงทรพัยส์นิทีเ่สยีหายใหค้นืสูส่ภาพ
เดมิ (ณ วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนการประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกัจะมรีะยะเวลาคุม้ครองประมาณ 24 
เดอืน) โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้กีารท าประกนัภยัดงักล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการ
ลงทุน  

โดยรายละเอียดของ ผู้รบัผลประโยชน์ร่วม ผู้เอาประกันภัยร่วม และผู้รบัผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยเป็น
ดงัต่อไปนี้ 

ผูร้บัผลประโยชน์ ผูเ้อาประกนัภยัรว่ม 
ผูร้บัผิดชอบค่าเบี้ย

ประกนัภยั 

กองทรสัต ์ กองทรสัต ์ผูใ้หกู้ ้และปรนิทร กองทรสัต ์

(ค) การประกนัภยัความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance( 

การประกนัภัยความรบัผิดชอบต่อบุคคลภายนอกจะให้ความคุ้มครองความรบัผิดตาม
กฎหมายของผู้เอาประกนัภัยต่อบุคคลภายนอกภายใต้จ านวนเงินเอาประกันภัย โดยพิจารณา
จ านวนเงนิเอาประกนัภยัอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ หรอืความบาดเจบ็
ทางร่างกาย ตลอดจนกระทัง่การเสยีชวีติของบุคคลภายนอก อนัเกดิจากความผดิพลาดหรอืความ



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-3 หน้า 24 จาก 98 

ประมาทเลนิเล่อของผู้เอาประกนัภัยหรอืลูกจ้างของผู้เอาประกนัภัย ในขณะปฏิบตัิหน้าที่รวมถึง
ความบกพร่องของสถานทีเ่อาประกนัภยันัน้ ซึ่งผู้เอาประกนัภยัต้องรบัผดิชดใชต้ามกฎหมาย ทัง้นี้ 
ความคุม้ครองไม่รวมถงึความเสยีหายทีเ่กดิขึน้โดยตรงต่อทรพัยส์นิ หรอืร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้กีารท าประกนัภยัดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา
การลงทุน โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณาวงเงนิการท าประกนัภยัเพือ่ใหม้คีวามเหมาะสม ซึง่การ
ท าประกนัภยัดงักล่าวจะเป็นการเขา้ท าประกนัภยัร่วมกบัโครงการศนูยน์ิทรรศการและการประชุมไบ
เทค 

โดยรายละเอยีดของ ผู้รบัผลประโยชน์ร่วม ผู้เอาประกนัภยัร่วม และผู้รบัผดิชอบค่าเบี้ย
ประกนัภยัเป็นดงัต่อไปนี้ 

ผูร้บัผลประโยชน์ ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัผิดชอบค่าเบี้ยประกนัภยั 

บุคคลภายนอก กองทรสัต ์และปรนิทร กองทรสัต ์

ทัง้นี้ ส าหรบัผูร้บัผลประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัภยัความเสีย่งภยับุคคลทีส่าม (Public Liabilities) 
จะเป็นบุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัความเสยีหาย โดยกระบวนการในการขอสนิไหมทดแทนนัน้ กองทรสัต์ซึง่เป็นผู้
เอาประกนัจะชดเชยค่าเสยีหายให้แก่ผู้เสยีหาย และน าส่งหลกัฐานการชดเชยค่าเสียหายเพื่อขอสนิไหม
ทดแทนจากบรษิทัประกนัภยัต่อไป 

2) สรปุสาระส าคญัของรายงานการประเมิน  

2.1) ราคาประเมิน 

มลูค่าทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ จะไม่เกนิ 3,300,000,000 
บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษีธุรกจิเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม 
และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งทีก่องทรสัต์จะเป็นผูร้บัผดิชอบ) โดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระจ านวน 2 
ราย คอื บรษิัท ซบีอีารอ์ ี(ประเทศไทย) จ ากดั และ บรษิัท โจนส ์แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ท า
การประเมินมูลค่าทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่งโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ ( Income 
Approach) ทัง้นี้ มลูค่าทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนดงักล่าวสงูกว่าราคาประเมนิของทรพัยส์นิค่าต ่าสดุทีจ่ดัท าโดย
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระประมาณ 315 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 10.55 โดยสามารถสรุป
รายละเอยีดของการประเมนิค่าได ้ดงันี้ 

ราคาประเมินของทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุน 
ในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

มูลค่าท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุ
สูงสุดไม่เกิน 
(ล้านบาท( 

บริษทั ซีบีอารอี์  
(ประเทศไทย( จ ากดั 

(ล้านบาท( 

บริษทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์ 
(ประเทศไทย( จ ากดั 

(ล้านบาท( 

 

3,0001 2,9852 3,300 
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ทีม่า:  1 ราคาประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยข์อง บรษิทั ซบีอีารอ์ ี (ประเทศไทย) จ ากดั ตามรายงานการ
ประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ฉบบัลงวนัที ่27 กนัยายน 2562 (ราคา ณ วนัที ่20 ธนัวาคม2562)  

 2 ราคาประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยข์อง บรษิทั โจนส ์ แลง ลาซาลล ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตาม
รายงานการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์ ฉบบัลงวนัที ่ 27 กนัยายน 2562 (ราคา ณ วนัที ่ 20 
ธนัวาคม 2562) 

2.2) วิธีท่ีใช้ในการประเมิน 

ในการประเมินมูลค่าโดยบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากัด และบรษิัท โจนส์ แลง ลาซาลล ์
(ประเทศไทย) จ ากดั ไดใ้ช้วธิพีจิารณาจากรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์ในการจดัท ารายงานการ
ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนินี้ ซึ่งเป็นการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิภายใต้สทิธกิารเช่า จากความสามารถในการ
สรา้งรายไดใ้นอนาคต โดยค านวณจากประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะเกดิขึน้จากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ใน
อนาคต และใช้การวิเคราะห์คิดลดกระแสเงนิสดด้วยอตัราคิดลดที่เหมาะสม ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ว่ามูลค่า
ทรพัยส์นิใด ๆ จะเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนาคตที่คาดว่าจะไดร้บัจากทรพัยส์นินัน้ ๆ โดย
การคดิลดผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตใหก้ลบัมาเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

2.3) สรปุสมมติฐานส าคญัในการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ 

สมมตฐิานหลกัทีผู่้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิใช้ในการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่

ทุนครัง้ทีห่นึ่งสามารถสรุปไดด้งันี้ 

สมมติฐาน 
บริษทั ซีบีอารอี์ (ประเทศไทย( 

จ ากดั 
บริษทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์

 (ประเทศไทย( จ ากดั 
วิธีประเมินมูลค่า  วธิรีายได ้(Income Approach) เป็นการหามลูค่ารวมทัง้หมดของทรพัยส์นิภายใต้

สทิธกิารเช่า โดยในการประมาณการกระแสเงนิสดรบัจากค่าเชา่และค่าบรกิารจะ
อา้งองิจากสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร โดยภายหลงัจากสญัญาสิน้สดุจะใชอ้ตัรา
ค่าเช่าในตลาดในการค านวณ 

รวมพืน้ท่ีส าหรบัให้เช่า  พืน้ทีใ่หเ้ช่ารวม 32,072 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 
- พืน้ทีเ่ช่าอาคารส านกังาน 31,918 ตารางเมตร 
- พืน้ทีเ่ช่ารา้นคา้ 154 ตารางเมตร 

อั ต ร า ก า ร เ ช่ า พื้ น ท่ี
ส า นั ก งาน  (Occupancy 
Rate) 

- ปี 2562: รอ้ยละ 97.4 
- ปี 2563: รอ้ยละ 98.3 
- ปี 2564 รอ้ยละ 98.1 
- ปี 2565: รอ้ยละ 97.7 
- ปี 2566: รอ้ยละ 96.6 
- ปี 2567 - 2592: รอ้ยละ 97.5 

- ปี 2562: รอ้ยละ 97.4 
- ปี 2563 - 2592: รอ้ยละ 98.0 
 
 

อัตราค่าเช่าตลาดพื้น ท่ี
ส านักงาน  

การค านวณอตัราค่าเช่า 
- ในช่วงก่อนครบก าหนดสญัญาเชา่จะ
อา้งองิตามอตัราค่าเช่าในสญัญาเช่า  

- ในช่วงหลงัจากครบก าหนดสญัญา

การค านวณอตัราค่าเช่า 
- ในช่วงก่อนครบก าหนดสญัญาเช่าจะ
อา้งองิตามอตัราค่าเช่าในสญัญาเช่า  

- ในช่วงหลงัจากครบก าหนดสญัญาเช่า
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สมมติฐาน 
บริษทั ซีบีอารอี์ (ประเทศไทย( 

จ ากดั 
บริษทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์

 (ประเทศไทย( จ ากดั 
เช่าจะอ้างองิตามอตัราค่าเช่าตลาด 
ตามสมมติฐานของผู้ประเมินมูลค่า
ท รัพย์สินที่ อัต ราประมาณ  730 
บาท/ตรม./เดอืน 

จะอ้างองิตามอตัราค่าเช่าตลาด ตาม
สมมติ ฐานของผู้ ป ระ เมิน มู ลค่ า
ทรพัย์สนิที่อตัราประมาณ 720 บาท/
ตรม./เดอืน 

อัตราการเติบโตของค่า
เช่าพืน้ท่ีส านักงาน 

- ปี 2562 - 2570: รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
- ปี 2571 - 2592: รอ้ยละ 4.0 ต่อปี 

ปี 2562 – 2592: รอ้ยละ 4.0 ต่อปี 

รายได้อ่ืน ๆ - ปี 2562 - 2563: ประมาณร้อยละ 
16.2 ของรายไดค้่าเช่าต่อปี 

- ปี 2564 - 2592: ปรบัเพิม่ประมาณ
รอ้ยละ 2.3 ต่อปี 

- ปี  2562 - 2563: ประมาณ ร้อยละ 
17.5 ของรายไดค้่าเช่าต่อปี 

- ปี 2564 - 2592: ปรับเพิ่มประมาณ
รอ้ยละ 2.8 ต่อปี 

ต้นทุนด้านสาธารณูปโภค - ปี 2562 - 2563: ประมาณร้อยละ 
14.6 ของรายไดค้่าเช่าต่อปี 

- ปี  2564 - 2592: ปรับเพิ่มร้อยละ 
2.2 ต่อปี 

- ปี  2562 - 2563: ประมาณ ร้อยละ 
15.4 ของรายไดท้ัง้หมดต่อปี 

- ปี 2564 - 2592: ปรบัเพิม่รอ้ยละ 3.0 
ต่อปี 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์

 ประมาณรอ้ยละ 6.8 ของรายไดร้วม ประมาณรอ้ยละ 6.8 ของรายไดร้วม 

ค่าใช้จ่ายส่วนกลางบน
พืน้ท่ีอาคารส านักงาน 
(โด ยห ลัก ป ระก อบ ด้ ว ย 
ค่าบริการท าความสะอาด 
และรกัษาความปลอดภยั) 

- ปี 2562 – 2563: ประมาณร้อยละ 
4.1 ของรายไดค้่าเช่าต่อปี 

- ปี 2564 – 2569: ปรับเพิ่มร้อยละ 
4.0 ต่อปี 

- ปี  2562 – 2563: ประมาณร้อยละ 
4.0 ของรายไดค้่าเช่าต่อปี 

- ปี 2564 – 2592: ปรบัเพิม่รอ้ยละ 3.0 
ต่อปี 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย บ น พื้ น ท่ี
ส่ วนกลาง ท่ี ใ ช้ ร่ วมกับ
โครงการศูนย์นิทรรศการ 
และการประชุม ไบเทค  
(โดยหลักประกอบด้วยค่า
สาธ ารณู ป โภ คบนพื้ น ที่
ส่วนกลาง ค่าบริการรักษา
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ
ค่าบรกิารรกัษาความสะอาด
พืน้ทีส่ว่นกลาง เป็นตน้) 

- ปี 2562 - 2563: ประมาณร้อยละ 
1.2 ของรายไดท้ัง้หมดต่อปี 

- ปี 2564 - 2592: ปรบัเพิม่ประมาณ
รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 

 

- ปี 2562 - 2563: ประมาณรอ้ยละ 1.2 
ของรายไดท้ัง้หมดต่อปี 

- ปี 2564 - 2592: ปรับเพิ่มประมาณ
รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 

 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
บ ารงุรกัษา และซ่อมแซม 

ปี 2562 - 2592: ประมาณร้อยละ 2.4 
ของรายไดท้ัง้หมดต่อปี 

- ปี 2562 - 2563: ประมาณรอ้ยละ 2.6 
ของรายไดท้ัง้หมดต่อปี 

- ปี 2564 - 2592: ปรบัเพิม่รอ้ยละ 5.0 
ต่อปี 
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สมมติฐาน 
บริษทั ซีบีอารอี์ (ประเทศไทย( 

จ ากดั 
บริษทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์

 (ประเทศไทย( จ ากดั 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
(โด ยห ลัก ป ระก อบ ด้ ว ย
ค่าใช้จ่ ายในการขายและ
บริห าร ค่ าการตลาด ค่ า
ประกันภัย  ค่ าภ าษี  และ
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เป็นตน้) 

ปี 2562 – 2592: ประมาณรอ้ยละ 5.0 
ของรายไดท้ัง้หมดต่อปี 
 

ปี 2562 - 2592: ประมาณร้อยละ 6.2 
ของรายไดท้ัง้หมดต่อปี 
 

ค่ า เ งิ น ส า รอ งส า ห รับ
ปรบัปรงุอาคาร  

- ปี 2562 – 2565: รอ้ยละ 2.0 ของ
รายไดท้ัง้หมดต่อปี 

- ปี 2566 – 2570: รอ้ยละ 2.5 ของ
รายไดท้ัง้หมดต่อปี 

- ปี 2571 – 2589: รอ้ยละ 3.0 ของ
รายไดท้ัง้หมดต่อปี 

- ปี 2590 - 2592: รอ้ยละ 0.0 ของ
รายไดท้ัง้หมดต่อปี 

- ปี 2562 - 2572: รอ้ยละ 2.0 ของ
รายไดท้ัง้หมดต่อปี 

- ปี 2573 - 2592: รอ้ยละ 2.5 ของ
รายไดท้ัง้หมดต่อปี 

อตัราคิดลด รอ้ยละ 9.50 รอ้ยละ 9.50 

ทัง้นี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึงมูลค่าทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมล่าสุด ผู้จดัการ

กองทรสัตไ์ดจ้ดัใหม้กีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิเพื่อทบทวนมลูค่า โดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระ โดยมรีายละเอยีด

เปรยีบเทยีบมลูค่าทรพัยส์นิ ณ วนัที1่ มถุินายน 2563 ดงันี้ 

มูลค่าทรพัยสิ์น ณ วนัท่ี ราคาประเมินของทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุน 
ในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง  

(ล้านบาท( 
บริษทั กรงุสยามประเมินค่า

ทรพัยสิ์น จ ากดั/1 
บริษทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์ 

(ประเทศไทย( จ ากดั 
1 มถุินายน 2563  3,001.6/2 2,999.0/3 

หมายเหตุ:  

1 ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั กรุงสยามประเมนิค่าทรพัย์สนิ จ ากดั ใหท้ าการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ

หลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึง่แทนบรษิัท ซบีีอาร์อ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ

อสิระทีไ่ด้เคยประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ ณ วนัที ่20 ธนัวาคม 2562) เนือ่งจากบรษิัท ซบีีอาร์อ ี(ประเทศไทย) 

จ ากัด ไม่สามารถท าการประเมินมูลค่าทรพัย์สินตามค าขอของผู้จ ัดการกองทรสัต์ได้ เนือ่งจาก บริษัทมี

นโยบายงดการให้บรกิารประเมินมูลค่าทรพัย์สนิเพือ่วตัถุประสงค์สาธารณะ โดยเป็นไปตามนโยบายของ

บรษิทัในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 (โควดิ-19)  ซึง่นโยบายดงักล่าวยงัคงมผีลบงัคบัใชเ้มือ่ วนั

ท ี1 มถุินายน 2563 
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2 ราคาประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยข์อง กรุงสยามประเมนิค่าทรพัยส์นิ จ ากดั ตามรายงานการประเมนิมลูค่า

อสงัหารมิทรพัยแ์บบเตม็รปูแบบ ฉบบัลงวนัที ่9 มถุินายน 2563 

3 ราคาประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ของ บรษิัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตามรายงานการ

ประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยฉ์บบัทบทวนมลูค่า ฉบบัลงวนัที ่5 มถุินายน 2563  

3) มูลค่าเงินลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึงและสรปุสาระส าคญัของ

สญัญาท่ีท าให้ได้มาซ่ึงทรพัยสิ์น 

3.1) มูลค่าเงินลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

ในการเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่งนี้ กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในสทิธิ
การเช่าพืน้ทีร่ะยะยาว รวมถึงกรรมสทิธิใ์นระบบสาธารณูปโภค เครื่องมอื และอุปกรณ์ในโครงการ ในมูลค่า
สงูสดุไม่เกนิ 3,300 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษธีุรกจิเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งที่กองทรสัต์จะเป็นผู้รบัผดิชอบ) โดยในการก าหนด
มูลค่าสุดท้ายที่กองทรสัต์จะลงทุนทรพัย์สินหลัก ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรสัต์ อตัราผลตอบแทนในระดบัที่
เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รบั ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรพัย์สนิ อตัราดอกเบี้ยทัง้ในประเทศและใน
ตลาดโลก อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการ
ลงทุนทางเลอืกอื่น ๆ และการส ารวจความตอ้งการของนกัลงทุนสถาบนั (Bookbuilding)  

4) การลงทุนในทรพัย์สินหลกัท่ีลงทุนในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึงจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

4.1) ความสัมพันธ์ของเจ้าของทรพัย์สินหลักท่ีลงทุนในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึงกับ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์และปรนิทรซึ่งเป็นเจ้าของทรพัย์สนิหลกัที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุน
ครัง้ทีห่นึ่งเป็นบรษิทัในกลุ่มเดยีวกนั โดยมภีิรชับุรโีฮลดิง้ ถอืหุน้รอ้ยละ 70 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้
ของผูจ้ดัการกองทรสัต์และปรนิทร (โปรดพจิารณารายละเอยีด ในส่วนที่ 2 ขอ้ 9.4.2 "ผูถ้ือหุ้นของผู้จดัการ
กองทรสัต"์) ทัง้นี้ กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในสทิธกิารเช่าพืน้ทีอ่าคารส านักงานโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบ
เทค (BHIRAJ TOWER at BITEC) นับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าตามที่ก าหนดในสญัญาเช่าจากปริ
นทรซึง่เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นอาคารและทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของอาคารโครงการ รวมถงึเขา้รบัโอนกรรมสทิธิ
ในระบบสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินโครงการจากปรนิทร และ เพนตา้ 591 ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื
ของปรนิทร โดยรวมทัง้สองส่วนมมีูลค่ารวมไม่เกนิ 3,300,000,000  บาท (ช าระในวนัที่กองทรสัต์ลงทุนใน
ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และ
ภาษธีุรกจิเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งทีก่องทรสัต์ จะเป็นผูร้บัผดิชอบ) 
ซึง่ประกอบไปดว้ยค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า และค่าซือ้สงัหารมิทรพัย ์(งานระบบอาคาร) ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองซึง่ใช้
ในการด าเนินกิจการภายในของทรพัย์สนิที่เช่า โดยความสมัพนัธ์ระหว่างผู้จดัการกองทรสัต์ ปรนิทร และ
เพนตา้ 591 สามารถสรุปได ้ดงันี้ 
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ทีม่า:  บรษิทั ภริชับุร ีโฮลดิ้ง จ ากดั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563)  

5) ความเหน็ของบริษัทฯ และท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัความเหมาะสมของการลงทุนใน

ราคาดงักล่าว 

ราคาที่กองทรสัต์จะลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่งที่ราคาสูงสุดไม่เกนิ 3,300 ล้าน
บาทนัน้เป็นราคาทีส่งูกว่าราคาประเมนิของทรพัยส์นิต ่าสุดทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระสุดประมาณ 315 
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 10.55 ตามวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จ ัดการ
กองทรสัตพ์จิารณาแลว้เหน็ว่าราคาลงทุนสงูสดุดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม  เนื่องจากเหตุผลดงัต่อไปนี้ 

5.1) ประมาณการผลตอบแทนในปีแรกอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิเหน็ว่าราคาลงทุนสูงสุดดงักล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม 
โดยพจิารณาจากอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในปีแรกของกองทรสัต์หลงัการลงทุนเพิม่เตมิ สามารถ
เทยีบเคยีงได้กบัอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ในปีแรกของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์ื่น กล่าวคอื ตามประมาณการเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นปีแรกตามงบ
ก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติและประมาณการปันส่วนแบ่งก าไรส าหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลา
ประมาณการตัง้แต่ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 ที่สอบทานโดยผู้ตรวจสอบบัญช ี
เท่ากบั 0.770 บาทต่อหน่วย และในกรณีทีก่องทรสัตล์งทุนในทรพัยส์นิหลกัโดยการระดมทุนเพยีงอย่างเดยีว 
โดยไม่มกีารกู้ยมืเงนิ และใช้สมมติฐานเดยีวกนักบัที่ใช้จดัท ารายงานประมาณการ คาดว่าประมาณการเงนิ
จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นปีแรกอยู่ทีป่ระมาณ 0.751 บาทต่อหน่วย 

ทัง้นี้ หากเปรยีบเทยีบอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละอตัราผลตอบแทนสทุธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ของกองทรัสต์กับอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยและอัตราผลตอบแทนสุทธิของทรัสต์เพื่ อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ และ/หรือกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์อื่นที่มีสถานะเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 และมลีกัษณะที่ใกลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะ
เขา้ลงทุนเพิม่เติม และมขีนาดมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดเฉลีย่ยอ้นหลงั  30 วนัท าการ นับจากวนัที ่19 
กุมภาพนัธ ์2563 ถึงวนัที่ 31 มนีาคม 2563   ตัง้แต่ 5,000 ล้านบาทขึน้ไป และมอีายุคงเหลอืของการลงทุน
เฉลีย่ใกลเ้คยีงกบัอายุคงเหลอืของสทิธกิารเช่าของกองทรสัตภ์ายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิ โดยสรุปมี จ านวน 3 

บรษิทั ภริชับุร ีโฮลดิง้ จ ากดั 

บรษิทั ภริชับุร ีจ ากดั 

บรษิทั เพนตา้ 591 จ ากดั 

82.69% 

90.00% 

บรษิทั ภริชั รที 

แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

70.00% 

บรษิทั ภริชั แมนเนจเมน้ท ์

จ ากดั 

70.00% 

บรษิทั ปรนิทร จ ากดั 

70.00% 
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กองทรสัต์ (ได้แก่ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี ้
“TPRIME”, ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์โกลเด้นเวนเจอร ์“GVREIT” และทรสัต์เพื่อ
การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์อส ไพรม ์โกรท “SPRIME”) และ 1 กองทุน (ไดแ้ก่ กองทุนรวมสทิธิ
การเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร ์โกรท “CPTGF”) จะเหน็ไดว้่าอตัราเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์และ
อตัราผลตอบแทนสุทธิของกองทรสัต์ นัน้มีความเหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กับค่ าเฉลี่ยรวม โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  : 1 ค านวณจากอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยรวมย้อนหลัง 12 เดือน ส าหรับรอบผล
ประกอบการสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ต่อมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดเฉลีย่ยอ้นหลงั 30 วนัท าการ 
(วนัที ่19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2563) และส าหรับกองทรสัต์ BOFFICE อ้างอิงจากอตัรา
ประมาณการอตัราเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ต่อหน่วย (Projected Cash Distribution per Unit - DPU) 
ตามรายงานและขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการ วนัที ่1 
มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ต่อสมมตฐิานราคาเสนอขายที ่13.5 บาท 

 2อ้างอิงประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ ส าหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วันที ่1 
มกราคม 2563 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีม่กีารปรบัปรุงผลจากการจดัท างบการเงนิตามแนวปฏบิตัิทาง
บญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน 
และทรสัตเ์พือ่การลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐาน และมาตรฐานกลุ่มเครือ่งมอืทางการเงนิ  ซึง่มสีมมตฐิานเงนิกูย้มื
ระยะยาวจ านวน 600 ลา้นบาท  

3อา้งองิจากประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ ส าหรบัช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที ่1 
มกราคม 2563 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีม่กีารปรบัปรุงผลจากการจดัท างบการเงนิตามแนวปฏบิตัิทาง
บญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน 

ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์
อตัราเงินจ่ายผูถื้อ

หน่วย 
(รอ้ยละ)1 

อตัราเงินลดทุน 
 (รอ้ยละ) 

อตัราเงินจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน 

(รอ้ยละ) 
TPRIME  
(กรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารเช่า 
16.25 ปี) 

3.88 0.42 3.46 

GVREIT 
(สทิธกิารเช่าคงเหลอื 21.44 ปี) 

5.52 - 5.52 

SPRIME 
(สทิธกิารเช่าคงเหลอื 27.71 ปี) 

5.71 2.87 2.84 

CPTGF 
(สทิธกิารเช่าคงเหลอื 24.38 ปี) 

7.30 - 7.30 

ค่าเฉล่ียรวม 5.60 0.82 4.78 
กองทรสัต ์BOFFICE2 5.70 0.25 5.45 
กองทรสัต ์BOFFICE  
(กรณี ไม่มกีารกูย้มืเงนิ)3 

5.56 0.19 5.37 
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และทรสัตเ์พือ่การลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐาน  และมาตรฐานกลุ่มเครือ่งมอืทางการเงนิ  โดยปรบัปรุงสมมตฐิาน
ในกรณีทีไ่ม่มกีารกูย้มืเงนิ  

 ทัง้นี้ กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิและอตัราดอกเบีย้ ซึง่
จะมีผลต่อรายได้ของผู้เช่าอันอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่าอย่างมี
นัยส าคญั ซึง่อาจมผีลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนหรอืจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์(ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นสว่นที ่
2 ขอ้ 5 "ปัจจยัความเสีย่ง") 

6) สรปุภาพรวมของกองทรสัตก่์อนและหลงัการลงทุนในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง  

รายละเอยีดทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ 

  โครงการ 
พืน้ท่ีรวมประมาณ พืน้ท่ีให้เช่า 

(ตารางเมตร( (ตารางเมตร( 

ทรพัยส์นิทีล่งทุนปัจจบุนั 
โครงการภริชัทาวเวอร ์ แอท  
เอม็ควอเทยีร ์

94,853 49,460 

ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนใน
การเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

โครงการภริชัทาวเวอร ์ แอท 
ไบเทค 

70,741 32,072 

 
รวม 165,594 81,532 

 

7) จดุเด่นของทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนเพ่ิมเติมของกองทรสัต ์

การลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนเพิม่เตมิของกองทรสัตน์ัน้มคีวามน่าสนใจในการลงทุน ดงัต่อไปนี้ 

7.1) ท าเลท่ีตัง้ท่ีมีศกัยภาพและเดินทางสะดวก 

โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค ตัง้อยู่บนถนนสุขุวิทใกล้สี่แยกบางนา สามารถเดินทางได้
สะดวกทัง้การเดนิทางดว้ยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และการเดนิทางทางรถยนต์ เน่ืองจากทางเขา้ -ออก
โครงการตัง้อยู่ห่างจากสถานี รถไฟฟ้า BTS บางนา เพยีง 150 เมตร และมทีางเดนิ Sky walk เชื่อมต่อเขา้สู่
โครงการ และเชื่อมต่อมายงัลอ็บบีข้องโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ไดโ้ดยตรง อกีทัง้ การเดนิทางทาง
รถยนต์กส็ะดวกสบาย เน่ืองจากทางเขา้-ออกของโครงการอยู่ใกลจ้ากทางขึน้ลงทางด่วนเพยีง 100 เมตร โดย
เชื่อมต่อไปยงัทางพเิศษสายต่าง ๆ อาท ิทางพเิศษฉลองรชั ทางพเิศษเฉลมิมหานคร ทางพเิศษบรูพาวถิ ี 

นอกจากนี้ บรเิวณรอบโครงการยงัมีโครงการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ที่คาดว่าจะก่อสร้าง
เพิม่เตมิในอนาคตไดแ้ก่รถไฟฟ้า BTS (สายสเีหลอืง) ส าโรง-ลาดพรา้ว คาดว่าจะเปิดใชบ้รกิารในปี 2564 และ
รถไฟฟ้าไลทเ์รล บางนา-สวุรรณภูมทิีอ่ยู่ในระหว่างขัน้ตอนการศกึษาโครงการ  
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7.2) ประโยชน์เก้ือหนุนกนัทางธุรกิจ (Business Synergies) ท่ีเกิดจากลกัษณะโครงการ 

Mixed-use Commercial Complex 

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค เป็นอาคารส านกังานใหเ้ช่าเกรด A ในโซน Non-CBD แห่งแรก
ในย่านสุขุมวิท-บางนา ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BITEC Mixed-Use Complex  ซึ่งเป็น
โครงการทีป่ระกอบไปดว้ย ศนูยแ์สดงสนิคา้ ศนูยก์ารประชุม พืน้ทีค่า้ปลกี  และอาคารส านกังาน  

การทีโ่ครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทคตัง้อยู่ในโครงการ BITEC Mixed-Use Complex  ท าให้ผู้
เช่าไดร้บัความสะดวกและประโยชน์จากท าเลทีต่ัง้ของอาคารส านักงานทีอ่ยู่ในพืน้ทีโ่ครงการ BITEC Mixed-
Use Complex หลายประการ โดยสามารถใช้ประโยชน์จากสิง่อ านวยความสะดวกที่ส่งเสรมิระหว่างกนัได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ อาทเิช่น พืน้ทีห่อ้งประชุมสมันา และพืน้ทีแ่สดงสนิค้า ช่วยใหผู้เ้ช่ามคีวามสะดวก และ
ประหยดัเวลาในการจดัเตรยีมงานเมื่อมีการจดังานประชุม สมันาหรอืจดังานกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้กบัภายใน
บริษัทผู้เช่า และกับบุคคลภายนอก รวมทัง้ภายในโครงการ BITEC Mixed-Use Complex  ประกอบด้วย
รา้นอาหารและรา้นคา้เพื่อเพิม่ความสะดวกและหลากหลายใหก้บัพนกังานของผูเ้ช่า 

7.3) คณุภาพของทรพัยสิ์นท่ีจะเข้าลงทุน  

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่เปิดด าเนินการเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์ปี 
พ.ศ. 2560 อาคารจงึยงัอยู่ในสภาพใหม่และมคีวามทนัสมยั โดยรูปแบบอาคารมคีวามสวยงามโดดเด่น เน้น
การออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ผสมผสานสอดคล้องกนัทัง้ภายนอกอาคารและการตกแต่งภายใน
อาคาร อกีทัง้ตวัอาคารยงัก่อสรา้งดว้ยวสัดุคุณภาพสงู เพื่อใหอ้าคารมคีวามแขง็แรงทนทาน และมอีายุการใช้
งานยาวนาน ประกอบกบั เลือกติดตัง้ระบบสาธารณูปโภคที่ทนัสมยั ควบคู่กบัการบ ารุงรกัษาเชิงป้องกนั 
(Preventive Maintenance) โดยการจดัท าแผนบ ารุงซ่อมแซมที่ชดัเจน และมกีารตรวจระบบสาธารณูปโภค 
สภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลิฟต์และระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างสม ่าเสมอตามมาตรฐาน อีกทัง้ ยังมี
หน่วยงานประจ าอาคารทีม่ปีระสบการณ์และพรอ้มแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ไดท้นัท่วงท ีเพื่อใหก้ารใชง้านเป็นไป
อย่างราบรื่น และลดโอกาสทีผู่เ้ช่าจะประสบปัญหาในการใชง้านใหน้้อยทีส่ดุ  

อาคารถูกออกแบบและก่อสรา้งขึน้ดว้ยนวตักรรมทีท่นัสมยั พืน้ทีส่ านักงานใหเ้ช่าถูกออกแบบมาใน
ลกัษณะ Column-free เพื่อเปิดกวา้งให้ผูเ้ช่าสามารถปรบัแต่งสถานที่ท างานได้อย่างอสิระ มพีื้นที่ส่วนกลาง
ภายในอาคารขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย ทางวิง่ (Jogging Track) บนชัน้ 29 เพื่อผูเ้ช่ามโีอกาสไดอ้อกก าลงักาย 
และพกัผ่อนหย่อนใจไดส้ะดวกมากขึน้ 

7.4) ศกัยภาพของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

เมื่อกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิแลว้ กองทรสัต์จะแต่งตัง้ บรษิทั 
ภริชั แมนเนจเม้นท ์จ ากดั (“ภิรชัแมนเนจเม้นท์”) ซึ่งเป็นบรษิัทในกลุ่มเดยีวกนักบัภิรชับุรเีพื่อเป็นผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ ทัง้นี้ ภริชัแมนเนจเมน้ท ์
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนถงึปัจจุบนั ท าให้
มคีวามรู้ความเข้าใจในการบรหิารโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค และผู้เช่าของโครงการเป็นอย่างด ี
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รวมถงึสง่ผลใหก้ารด าเนินงานของโครงการภายหลงัจากทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิมคีวามราบรื่นและ
ต่อเนื่อง อกีทัง้ ภริชัแมนเนจเมน้ท ์มคีวามพรอ้มในการปฏบิัตหิน้าทีแ่ละมปีระสบการณ์ในการบรหิารจดัการ
อาคารส านกังานหลายโครงการ  

7.5) ผูเ้ช่าคณุภาพ และ ส่วนผสมผูเ้ช่าให้กระจายตวัอย่างเหมาะสม 

ดว้ยความสมบรูณ์พรอ้มดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกอย่างครบครนัของโครงการ BITEC Mixed-use 
ประกอบกบัท าเลที่ตัง้ที่เดนิทางเขา้ถึงได้สะดวกและหลายประเภท เช่น ผ่านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 
โดยใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS บางนา เพียง 150 เมตร โดย Sky Walk และ ทางขึ้น-ลง ทางด่วนที่อยู่ใกล้
โครงการ ประกอบกบัท าเลทีต่ัง้ใจกลางย่านสุขมุวทิ-บางนา ท าใหโ้ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค จงึเป็น
สถานทีท่ีส่มบูรณ์พรอ้มส าหรบัทุกธุรกจิทีต่้องการมสี านักงานอยู่นอกเขตย่านใจกลางธุรกจิ (Non-CBD) ของ
กรุงเทพฯ แต่ยงัสามารถเขา้ถงึย่านใจกลางธุรกจิ (CBD) ของกรุงเทพฯ ไดส้ะดวกและรวดเรว็ ท าใหส้ามารถ
ดงึดดูผูเ้ช่าทีม่ศีกัยภาพใหเ้ขา้มาเช่ากบัทางอาคารไดเ้ป็นอย่างด ี

ปัจจุบนัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค มผีูเ้ช่าเป็นบรษิ ทชัน้น าในหลายประเภทธุรกจิ  อาทเิช่น 
ผลติยานยนตแ์ละเครื่องจกัรอุตสาหกรรม พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และบรกิารการลงทุนและการเงนิ เป็นตน้ 

7.6) ธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีอาคารส านักงานมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ือง รวมถึงความ

ต้องการพืน้ท่ีอาคารส านักงานเกรด A ท่ีมีคณุภาพสูง  

ธุรกจิใหเ้ช่าพื้นที่อาคารส านักงานยงัคงมแีนวโน้มทีด่ ีเนื่องจากอุปทาน  (Supply) ของพื้นที่อาคาร
ส านักงานในตลาดมีอยู่อย่างจ ากดั ในขณะที่อุปสงค์ (Demand) หรือความต้องการเช่าพื้นที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยตามขอ้มูลภาพรวมของตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2561 
ซึง่จดัท าโดยบรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั (JLL) พบว่าปรมิาณการเช่าพืน้ทีส่ านกังานสทุธิ
เฉลี่ยในรอบ 10 ปี มีพื้นที่สุทธิอยู่ที่ 160,579 ตารางเมตรต่อปี เป็นพื้นที่เช่าในอาคารส านักงานเกรดเอ 
117,054 ตารางเมตรต่อปีในช่วงเดยีวกนั  และในช่วงปลายปี 2561 ปรมิาณการเช่าพื้นทีสุ่ทธริวมต่อปีอยู่ที ่
173,172 ตารางเมตร  หากพจิารณาปรมิาณการเช่าพื้นที่สุทธใินรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2557-2561) จะพบว่า
ปรมิาณส่วนมากจดัเป็นพื้นที่เกรดเอ  เนื่องด้วยในปัจจุบนั มอีุปสงค์จ านวนมากทีม่องหาพืน้ทีส่ านักงานที่มี
คุณภาพสงูขึน้  

อตัราว่างของพืน้ทีเ่หลอืเช่า ณ ปลายปี 2561 อยู่ที ่รอ้ยละ 8.8 ซึง่เป็นระดบัทีต่ ่าทีสุ่ดอนัดบัสองรอง
จากปี 2559 โดยอตัราการว่างของพืน้ที่เหลอืเช่า มกีารปรบัตวัอยู่ในระดบัรอ้ยละ 8-9 มาตัง้แต่ปี 2557 และมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  ในขณะเดยีวกนั อตัราว่างของพืน้ทีเ่ช่าของอาคารส านักงานเกรดเออยู่ในระดบั
ค่อนขา้งเสถยีร อยู่ทีร่อ้ยละ 6-7 ในช่วงเวลาเดยีวกนั 

7.7) การประสานผลประโยชน์รว่มกนัระหว่างฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกนักบัภิรชับุรี ที่ปฎิบัติหน้าที่ในปัจจุบนัเป็น
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในขณะทีภ่ริชัแมนเนจเมน้ท ์ซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่มเดยีวกนักบัภริชับุรเีช่นกนั และท าหน้าที่
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่หลักที่ลงทุนครัง้แรก และจะได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้บริหาร
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อสงัหารมิทรพัยข์องทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง กลุ่มภริชับุร ียงัมคีวามประสงคท์ีจ่ะลงทุน
ในสดัส่วนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 25 ของหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของกองทรสัตซ์ึง่ออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้
ที่หนึ่งของกองทรสัต์ ให้ถือครองโดยกลุ่มภิรชับุร ีและถือครองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี จงึเป็นการ
เสริม สร้างความมั น่ ใจ ใน เรื่ อ งผลประโยช น์ ร่วมกัน ระห ว่ างก ลุ่มภิ รัชบุ รีกับ ผู้ ถื อห น่ วยทรัสต์  
รายอื่น  

นอกจากนี้ ภริชัแมนเนจเมน้ทเ์ป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยอ์าคารส านักงาน
ทีพ่ฒันาโดยกลุ่มภริชับุรมีายาวนาน และเป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หก้บัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบ
เทค มาตัง้แต่เริม่ด าเนินโครงการ จงึท าใหภ้ริชัแมนเนจเมน้ท์ มคีวามเขา้ใจในทรพัยส์นิ สภาพแวดลอ้ม และ
กลุ่มผูเ้ช่าของโครงการเป็นอย่างด ีทัง้นี้ผูจ้ดัการกองทรสัต์และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทรพัย์สนิหลกัที่
ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง จะได้รบัค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรสัต์และผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์โดยอาศยัโครงสรา้งค่าตอบแทนซึง่สมัพนัธก์บัผลการด าเนินงานของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนใน
การเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ ง อันจะเป็นแรงผลักดันและแรงจูงใจส าคัญให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์บริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ งอย่างมี
ประสทิธภิาพและไดผ้ลตอบแทนสงูสดุ  

7.8) กองทรสัตมี์โอกาสในการลงทุนในทรพัยสิ์นเพ่ิมเติมโดยอาศยัสิทธิในการท าค าเสนอ

ซ้ือ (Right to Offer) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) 

ตลอดระยะเวลาการเช่าของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้แรก (ซึง่จะสิน้สุดในวนัที ่30 กนัยายน 2587)  
กองทรสัต์จะไดร้บัสทิธใินการท าค าเสนอซื้อ (Right to Offer) ในอสงัหารมิทรพัย์ทีป่ระเภทอาคารส านักงาน
ของกลุ่มภิรชับุร ีซึ่งการได้สทิธิดงักล่าว จะช่วยส่งเสรมิให้กองทรสัต์มีโอกาสที่จะขยายไปลงทุนในอาคาร
ส านกังานอื่นทีม่คีุณภาพซึง่พฒันาโดยกลุ่มภริชับุร ีและเป็นการลดความเสีย่งของกองทรสัตใ์นการพึง่พงิเพยีง
ผลประกอบการของทรพัย์สนิแห่งใดแห่งหนึ่ง และยงัส่งเสรมิให้กองทรสัต์มีความน่าสนใจมากขึ้นในด้าน
แนวโน้มการเติบโตที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต นอกจากนี้ กองทรสัต์จะได้รบัสทิธใินการปฏเิสธก่อน (Right of 
First Refusal) ในกรณีทีก่ลุ่มภริชับุรปีระสงคจ์ะโอนกรรมสทิธิห์รอืใหส้ทิธกิารเช่าหรอืใหส้ทิธกิารเช่าช่วง ใน
อาคารส านักงาน พื้นที่ในอาคารส านักงาน หรอืที่ดินที่ตัง้อาคารส านักงาน แก่กองทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย์อื่น ซึ่งการได้สทิธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) เป็นการลดความเสีย่งของ
กองทรสัต์ในการทีผู่ป้ระกอบกจิการใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารส านกังานรายอื่นไดร้บัทรพัยส์นิดงักล่าวภายใตเ้งื่อนไข
ที่ดีกว่าเงื่อนไขที่ได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์  (รายละเอียดเป็นไปตามส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.11-8 "สรุป
สาระส าคญัของสญัญาโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค") 

7.9) การกระจายความเส่ียงในการลงทุน และเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งท่ีมาของ

รายได้ โอกาสในการเจริญเติบโตของรายได้จากการลงทุนในสินทรพัยเ์พ่ิมเติม  

การลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมินี้จะช่วยกระจายความเสีย่งในการลงทุนใหก้บักองทรสัต์ โดยเป็นการ
เพิ่มความหลากหลายจากแหล่งที่มาของรายได้ โดยในการลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี้ กองทรสัต์จะเข้าลงทุนใน
ทรพัย์สนิที่ตัง้อยู่ในเขต Non-CBD เมื่อเทียบกบัที่ตัง้ของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์ BOFFICE ลงทุนอยู่เดมิที่
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ตัง้อยู่ในเขต CBD อกีทัง้ยงัเป็นเพิม่ความหลากหลายของประเภทธุรกจิของผู้เช่า การการกระจายรอบอายุ
คงเหลอืของสญัญาเช่าของผูเ้ช่า ซึง่ส่งผลดต่ีอกองทรสัต์ในแง่ของการกระจายความเสีย่ง บรษิทัฯ คาดการณ์
ว่าจะท าให้จ านวนรายได้ของกองทรสัต์ BOFFICE เพิ่มขึน้ จากรายได้ที่จะได้รบัจากการลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรพัยส์นิครัง้นี้ และรกัษาผลประโยชน์ตอบแทนในระดบัที่สามารถเทยีบเคยีงได้ กบัผลประโยชน์ตอบแทน
ก่อนการเขา้ลงทุนในรูปแบบของประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุนต่อหน่วย โดยอา้งองิ
จากประมาณการรายไดท้ี่คาดว่ากองทรสัต์ BOFFICE จะได้รบัในช่วงปีแรก ประกอบด้วยรายไดจ้ากค่าเช่า
และค่าบรกิารทีไ่ดจ้่ายช าระเป็นเงนิสดจรงิ (รายละเอยีดเป็นไปตามส่วนที่ 2 ขอ้ 3.2.3 - 3 "งบก าไรขาดทุน
ตามสถานการณ์สมมติส าหรบังวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ วนัที ่1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 
2563")  

8) สรปุสาระส าคญัของสญัญาโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

8.1) สญัญาเช่าพืน้ท่ีโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

คู่สญัญา ผู้เช่า : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะทรัสตีของ 
BOFFICE (“กองทรสัต”์) 

ผูใ้หเ้ช่า: บรษิทั ปรนิทร จ ากดั  (“ปรนิทร”) 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า (1) พื้นที่ส่วนส านักงานให้เช่าของอาคารส านักงานภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ 
10-28 และชัน้ 9 บางสว่น และพืน้ทีเ่ช่ารา้นคา้ปลกี ชัน้ G 

(2) พืน้ทีส่่วนกลางส่วนส านักงาน เช่น พืน้ทีท่างเดนิส่วนส านักงาน พืน้ทีล่อ็บบีส้่วน
ส านกังาน พืน้ทีโ่ถงลฟิท ์และ หอ้งน ้า เป็นตน้ รวมถงึพืน้ทีช่ ัน้ 29 และชัน้ดาดฟ้า 

(3) พืน้ทีจ่อดรถสว่นอาคารส านกังานภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ชัน้  B1 – B3 

(4) พืน้ทีต่ัง้งานระบบบางสว่นของอาคารส านกังานภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค  

ตั ้งอยู่ ที่  เลขที่  4345 ถนนสุ ขุ ม วิท  แ ขว งบ างน าใต้  เข ตบ างน า จังห วัด 
กรุงเทพมหานคร โดยมพีืน้ทีเ่ช่ารวม 70,741 ตารางเมตร  

ระยะเวลาการเช่า ผูใ้ห้เช่าตกลงให้กองทรสัต์เช่าทรพัยส์นิที่เช่ามกี าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนั
จดทะเบยีนสทิธกิารเช่าตามทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้  

การจดทะเบียนการ
เช่า 

ในวนัทีล่งนามในสญัญาฉบบันี้ หรอืวนัทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั แต่ทัง้นี้ไม่เกนิ 45วนั
นับแต่วนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ส าหรบัการลงทุนเพิม่เติมของกองทรสัต์ใน
ครัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะด าเนินการใหม้กีารจดทะเบยีนสญัญาเช่าฉบบันี้ พรอ้มกบั
การจดทะเบยีนภาระตดิพนัตามทีร่ะบุในสญัญาฉบบันี้ ณ ส านักงานที่ดนิทีเ่กี่ยวขอ้ง
ใหแ้ลว้เสรจ็เพื่อใหส้ญัญาฉบบันี้มผีลสมบรูณ์บงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมาย 

ก่อนการจดทะเบยีนการเช่า คู่สญัญาอาจตกลงแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงใด ๆ ใน
สญัญาฉบบันี้ได ้และหากเป็นการแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงในสญัญาภายหลงัจาก
การจดทะเบยีนการเช่า คู่สญัญาจะตอ้งด าเนินการจดทะเบยีนการแกไ้ขเปลีย่นแปลง
ขอ้ตกลงดงักล่าวใหถู้กตอ้งและมผีลสมบรูณ์บงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมาย 
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เง่ือนไขก่อนการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่า 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวน้แต่คู่สญัญาจะไดต้กลงกนัเป็นอย่างอื่น การเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าภายใต้สญัญานี้ มี
เงื่อนไขที่เป็นสาระส าคญัที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ก่อนการจดทะเบยีนสทิธกิาร
เช่าตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ ดงันี้  

(1) ทรพัยส์นิที่เช่า และที่ดนิที่ตัง้ทรพัย์สนิที่เช่า ปลอดสทิธิ ปลอดจากภาระ
จ านอง (เว้นแต่การจ านองที่ได้ระบุไว้ในข้อ (2) หรือภาระติดพันทาง
ทะเบียนใด ๆ อนัจะท าให้ทรพัย์สนิที่เช่าไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตท์ีก่องทรสัตส์ามารถลงทุนไดต้ามทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรอืท าใหไ้ม่สามารถจดทะเบยีน
สทิธกิารเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าทัง้หมดได)้ 

(2) ธนาคารผูร้บัจ านองของผูใ้หเ้ช่าไดใ้หค้วามยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ให้ผู้ให้เช่าสามารถจดทะเบียนภาระติดพันในอสงัหาริมทรพัย์ในพื้นที่
ที่ดินบางส่วนและอาคารบางส่วนที่ติดจ านอง  (รายละเอียดเพิ่มเติม
ปรากฏตาม ส่วนที่2-3 ข้อ 3.2.1-1.2) ข้อมูลทัว่ไปของทรพัย์สนิหลกัที่
ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง) ให้แก่กองทรสัต์ เพื่อใช้ประโยชน์เป็น
ทางเข้าออกสู่สาธารณะ และพื้นที่ตัง้งานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าของกองทรสัตไ์ดต้ามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

(3) มกีารเขา้ท าสญัญาดงัต่อไปนี้โดยคู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ก) สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหารมิทรัพย์โครงการภิรชัทาวเวอร ์
แอท ไบเทค 

(ข) สญัญาตกลงกระท าการ   
(ค) สญัญาซือ้ขายสงัหารมิทรพัย ์
(ง) สญัญาบริการ โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ระหว่าง 

กองทรัสต์ (ผู้รับบริการ) กับ ปรินทร (ผู้ให้บริการ) ส าหรับ
ทรพัยส์นิทีใ่ชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

(จ) สญัญาให้บริการโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค ระหว่าง 
กองทรสัต์ (ผู้ให้บรกิาร) กบั ปรนิทร (ผู้รบับรกิาร) ส าหรบัพื้นที่
จอดรถของกองทรัสต์  หรือ ภิรัชบุรี (ผู้รับบริการ) ส าหรับ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีช่ ัน้ 3 และ ชัน้ 9  

(4) กองทรสัตไ์ดร้บัมอบเงนิประกนัทีผู่ใ้หเ้ชา่และ/หรอืภริชับุรแีละ/หรอืเพนตา้ 
ไดร้บัจากผูเ้ช่ารายย่อยส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าแลว้ หรอืไดร้บัค าบอกกล่าว
จากผูใ้หเ้ช่าใหห้กัจ านวนเงนิประกนัดงักล่าวออกจากค่าเช่า  

(5) ทรพัยส์นิทีเ่ช่ามกีารท าประกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

(ก) กรมธรรม์ประกนัภัยส าหรบัความเสีย่งภัยทรพัย์สนิในส่วนของ
ทรพัย์สนิที่เช่า โดยมผีู้เช่าและ/หรอืผู้ให้กู้ของกองทรสัต์ (ถ้ามี) 
เขา้เป็นผูเ้อาประกนัภยัร่วมและเป็นผูร้บัผลประโยชน์ร่วมกบัผูใ้ห้
เช่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรพัย์สนิที่เช่าตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สญัญาฉบบันี้ 
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เง่ือนไขก่อนการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่า 

(ข) กรมธรรมป์ระกนัภยัความความเสีย่งภยัจากการบาดเจบ็ร่างกาย
และความเสยีหายต่อทรพัย์สนิของบุคคลภายนอก โดยมีผู้เช่า 
เขา้เป็นผูเ้อาประกนัภยัร่วมกบัผูใ้หเ้ช่า 

การต่ออายุสญัญาเช่า 

 

 

 

 

 

 

ผู้ให้เช่าตกลงให้สทิธิในการลงทุน (Right to invest) แก่ผู้เช่าในการพิจารณาเช่า
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเช่า 

ในการนี้ ผูเ้ช่าจะบอกกล่าวความประสงคใ์นการเช่าทรพัยส์นิรวมทัง้มลูค่าและเงื่อนไข
เบือ้งตน้ทีเ่กีย่วขอ้ง (รวมถงึราคา) เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูใ้หเ้ช่าล่วงหน้าไมน้่อย
กว่า 3 ปี ก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเช่า อย่างไรกด็ ีการใชส้ทิธดิงักล่าวของผูเ้ช่าจะไม่
เป็นการผูกมดัผูเ้ช่าหรอืกองทรสัตใ์นการเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า หากปรากฏเหตุการณ์ใด 
ๆ ในภายหลงัซึ่งอาจมีผลให้กองทรสัต์ไม่สามารถลงทุนในทรพัย์สนิที่เช่าได้โดยที่
เหตุการณ์ดงักล่าวมไิด้เกดิขึน้จากการจงใจหรอืความประมาทเลินเล่อของผู้เช่าเอง 
หรือเป็นเหตุมาจากการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรัสต์ หรือการขาด
คุณสมบตัจิากการพจิารณาของส านกังาน ก.ล.ต. 

ผูใ้หเ้ช่าจะไม่ใหบุ้คคลอื่นเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า หรอืเสนอใหบุ้คคลอื่นเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ตามสญัญาฉบบันี้ในระหวา่งทีผู่เ้ช่าใชส้ทิธพิจิารณาเช่าทรพัยส์นิและด าเนินการขอมติ
จากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัตเ์พื่ออนุมตักิารเช่าภายใตก้รอบระยะเวลาทีส่ญัญา
ขอ้น้ีก าหนด 

ค่าเช่าและการช าระ
ค่าเช่า 

ค่าเช่าทรพัยส์นิที่เช่าส าหรบัสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าตลอดระยะเวลาการเช่า จะมี

มลูค่าประมาณ 2,819 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษธีุรกจิ

เฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง) ทัง้นี้ ราคาดงักล่าว

อาจมกีารปรบัไดต้ามทีคู่่สญัญาทัง้สองฝ่ายเหน็สมควร อย่างไรกต็าม ราคาทรพัยส์นิ

ที่เช่าในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้เช่าตกลงช าระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าส าหรับ

ทรพัยส์นิทีเ่ช่า ซึง่เมื่อรวมกบัราคาซือ้ขายสงัหารมิทรพัยโ์ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท 

ไบเทค (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) แลว้จะมมีลูค่าเป็นจ านวนไม่เกนิ 3,300 ลา้นบาท ใน

การช าระค่าเช่าตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้ ผูเ้ช่าจะช าระใหก้บัผูใ้หเ้ช่าในจ านวน

ทีไ่ดด้ าเนินการหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายตามอตัราทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ 

หน้าท่ีของผูเ้ช่า 

 

 

 

 

 

 

1. ผู้เช่าตกลงจะไม่ใช้ทรพัย์สนิที่เช่าในทางที่ผิดกฎหมาย หรอืขดัต่อความสงบ
เรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

2. ผู้เช่าตกลงด าเนินการให้มีการช าระค่าไฟฟ้า ประปา และค่าใช้จ่ายอื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัทีเ่กดิขึน้จากการใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าของผูเ้ช่า 

3. เพื่อประโยชน์ต่อการใช้พืน้ที่โครงการไบเทคโดยรวม ผู้เช่าอนุญาตใหผู้้ใหเ้ช่า
และบริวารของบุคคลดงักล่าว รวมถึงผู้มาติดต่อหรอืผู้รบับรกิารภายในศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) มีสิทธิเข้าถึง ใช้สอย หรือใช้
ประโยชน์ใน พืน้ทีส่ว่นกลางโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทคในลกัษณะทีไ่ด้
ใชส้อยหรอืใชป้ระโยชน์ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชอ้าคาร 
และความปลอดภัยของอาคาร หรอืเมื่อมีความจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน เช่น 
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หน้าท่ีของผูเ้ช่า พืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั พืน้ที่ตัง้งานระบบอาคาร บนัไดหนีไฟ เป็น
ตน้ ทัง้นี้ โดยจะต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบ
เทค 

หน้าท่ีของผูใ้ห้เช่า 

 

 

 

 

 

 

1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงจดัให้มทีางเขา้ออกสู่ถนนสาธารณะของ
โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค ที่ดีและเหมาะสมส าหรบัการใช้ประโยชน์
ของกองทรสัต์ ผูเ้ช่าพืน้ที่และผูร้บับรกิาร บรวิารของบุคคลดงักล่าว รวมถงึผูม้า
ตดิต่อหรอืผูร้บับรกิารโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค โดยไม่มคี่าใชจ้่ายสว่น
เพิม่นอกเหนือจากค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าตามทีร่ะบุในสญัญานี้  

2. ในวนัทีจ่ดทะเบยีนสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า ผูใ้หเ้ช่าจะส่งมอบทรพัยส์นิที่เช่า
ในสภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ซึ่งท าให้กองทรัสต์โดยทรัสตี  ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ และ/หรือบุคคลซึ่งได้รบัมอบหมายจาก
บุคคลข้างต้นสามารถให้เช่าและให้บรกิารแก่ผู้เช่ารายย่อย และเพื่อใช้ในการ
ประกอบกจิการหรอืด าเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประโยชน์ของกองทรสัต์ 

3. ตลอดระยะเวลาการเช่า เพื่อประโยชน์ต่อการใช้พื้นที่โครงการไบเทคโดยรวม 
ผูใ้หเ้ช่าอนุญาตใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ ทรสัต ีผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ผูเ้ช่าช่วง
พื้นที่และผู้ร ับบริการ และบริวารของบุคคลดังกล่าว รวมถึงผู้มาติดต่อหรือ
ผูร้บับรกิารโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค มสีทิธใิชส้อย หรอืใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ส่วนกลางโครงการศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ใน
ลกัษณะทีไ่ด้ใช้สอยหรอืใช้ประโยชน์เพื่อ ให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวขอ้งกบั
การใช้อาคาร และความปลอดภัยของอาคาร หรือเมื่อมีความจ าเป็นในการ
ปฏิบตัิงาน เช่น พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกบัความปลอดภัย พื้นที่ตัง้งานระบบอาคาร 
บนัไดหนีไฟ เป็นต้น ทัง้นี้ โดยจะต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบของโครงการศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) 

 

การโอนผู้ เช่ าราย
ย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ก่อนหรอืในวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า ผูใ้หเ้ช่าจะใชค้วามพยายามอย่างเตม็ทีใ่น
การด าเนินการให้ผูเ้ช่ารายย่อยทุกรายซึ่งไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร
กบัผูใ้หเ้ช่าและ/หรอืภริชับุรแีละ/หรอืเพนต้า ก่อนหรอืในวนัจดทะเบยีนสทิธกิาร
เช่า ใหค้วามยนิยอมในการโอนสทิธแิละหน้าทีข่องผูใ้หเ้ช่าและ/หรอืภริชับุรแีละ/
หรอืเพนต้า ตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารให้แก่กองทรสัต์ โดยใหม้ผีลตัง้แต่
วนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า ในกรณีที่ผูเ้ช่ารายย่อยมไิด้ตกลงยนิยอมในการโอน
สทิธแิละหน้าทีข่องผูใ้หเ้ช่าและ/หรอืภริชับุรแีละ/หรอืเพนต้า ตามสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิารใหแ้ก่กองทรสัต์ ใหถ้อืว่าผูใ้หเ้ช่าและ/หรอืภิรชับุรแีละ/หรอืเพนต้า 
ในฐานะผูใ้หเ้ช่าและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารเดมิจะยงัคงเป็นผูใ้หเ้ช่าและ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร
กบัผูเ้ช่ารายย่อยรายนัน้ ๆ และผูใ้หเ้ช่าและ/หรอืภริชับุรแีละ/หรอืเพนตา้ มหีน้าที่
จดัการดแูลผูเ้ช่ารายย่อยดงักล่าวต่อไปจนกว่าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารนัน้จะ
สิน้สดุลง ทัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่าตกลง และ/หรอืด าเนินการให้ภริชับุรแีละ/หรอืเพนตา้ โอน
สทิธิเรียกร้องในค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการให้แก่
กองทรสัต์ โดยผู้ให้เช่าและ/หรือภิรชับุรีและ/หรอืเพนต้า จะแจ้งการโอนสทิธิ
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การโอนผู้ เช่ าราย
ย่อย 

เรยีกรอ้งดงักล่าวให้ผู้เช่ารายย่อยทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในวนัจดทะเบียน
สทิธกิารเช่า 

2. ผู้ให้เช่าตกลงว่า ในกรณีที่สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารที่ผู้เช่ารายย่อยมไิด้ให้
ความยนิยอมในการโอนสทิธแิละหน้าที่ตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารให้แก่
กองทรสัต์ ถูกบอกเลกิหรอืสิน้สุดลง การเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารใหม่
ส าหรบัทรพัยส์นิที่เช่า (หากม)ี ภายหลงัวนัเริม่ระยะเวลาการเช่าจะเป็นการเขา้
ท าสญัญาระหว่างผู้เช่ารายย่อยกับกองทรสัต์โดยตรง โดยที่ผู้ให้เช่ามีหน้าที่
ด าเนินการให้ผู้เช่ารายย่อยดงักล่าวเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารใหม่กบั
กองทรสัตโ์ดยตรง 

3. หากมผีลประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบรกิาร เงนิประกนั หรอืรายไดอ้ื่นใด (ถ้า
ม)ี ซึง่เป็นผลประโยชน์ทีก่องทรสัต์ควรจะไดร้บัและผูใ้หเ้ช่าและ/หรอืภริชับุรแีละ/
หรอืเพนต้า ไดร้บัไวล่้วงหน้าทัง้ก่อนและในวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าจากผูเ้ช่า
รายย่อย ผูใ้หเ้ช่าจะแจง้ใหก้องทรสัตท์ราบและสง่มอบผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่
กองทรสัต์ภายใน 7 วนัท าการนับจากวนัจดทะเบียนสทิธิการเช่า เว้นแต่เงิน
ประกนัจะส่งมอบภายในวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า หรอืบอกกล่าวใหก้องทรสัต์
หักจ านวนเงินประกันดังกล่าวออกจากค่าเช่า หรือในกรณีที่ผู้ให้เช่าได้รับ
ผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงัจากวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า ผูใ้หเ้ช่าจะส่งมอบ
ผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต์โดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายใน 7 วนัท าการนับ
แต่วนัทีผู่ใ้หเ้ช่าและ/หรอืภริชับุรแีละ/หรอืเพนตา้ ไดร้บัผลประโยชน์ดงักล่าว 

การโอนสิทธิการเช่า
และ การให้เช่า และ 
การโอนทรพัย์สินท่ี
เช่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ภายในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี้ผู้เช่าจะไม่โอนสทิธิการเช่าภายใต้
สญัญาฉบบันี้หรอืน าทรพัย์สนิที่เช่าไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนออกให้เช่าโดย
ไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากผูใ้หเ้ช่า เวน้แต่ การน าสทิธแิละหน้าทีภ่ายใต้
สญัญาฉบบันี้ไปเป็นหลกัประกนัการกู้ยมืเงนิกับสถาบนัการเงนิใด ๆ โดยผูเ้ช่า
จะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการนี้ การโอนสทิธ ิ
และ/หรอื หน้าที่ภายใต้สญัญาฉบบันี้จะต้องไม่กระทบต่อสทิธิและหน้าที่ใด ๆ 
ของผูใ้หเ้ช่าภายใตส้ญัญาฉบบันี้และตอ้งไม่ผกูพนัเกนิระยะเวลาการเช่า 

2. เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นส านักงาน และ
วตัถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื่นอนัเกี่ยวเนื่องกบัอาคารส านักงานให้เช่า ผู้ให้เช่า
ยนิยอมให้ผูเ้ช่าน าทรพัย์สนิทีเ่ช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงพื้นที ่และ/หรอื 
รบับรกิารภายในทรพัย์สนิที่เช่าไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนได้ โดยไม่ต้องได้รบั
อนุญาตจากผูใ้หเ้ช่าก่อน  

3. ผูใ้หเ้ช่าสามารถโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีเ่ช่าและ/หรอืทีด่นิทีต่ัง้ทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ใหแ้ก่บุคคลอื่นไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้ช่า ทัง้นี้ ผูใ้หเ้ช่าจะแจง้ให้
กองทรสัต์รบัทราบโดยไม่ชกัช้า โดยแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนวนัที่
ผู้ให้เช่าการโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิที่เช่าและ/หรอืที่ดนิที่ตัง้ทรพัย์สนิที่เช่า
ให้แก่บุคคลอื่น ทัง้นี้  ภายใต้เงื่อนไขว่าต่อเมื่อ (1) บุคคลภายนอกผู้รบัโอน
กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีเ่ช่าไดใ้หค้วามยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูเ้ช่า เพื่อ
ยนิยอมผกูพนัและอยู่ภายใตบ้งัคบัของสทิธแิละหน้าทีต่่าง ๆ ของผูใ้หเ้ช่าภายใต้
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การโอนสิทธิการเช่า
และ การให้เช่า และ 
การโอนทรพัย์สินท่ี
เช่า 

สญัญาฉบับนี้และสญัญาบริการที่เกี่ยวข้องกับทรพัย์สนิที่เช่าซึ่งผู้ให้เช่าเป็น
คู่สญัญากบักองทรสัตเ์พื่อไม่ท าใหเ้สือ่มสทิธหิรอืรอนสทิธขิองกองทรสัตใ์นการใช้
ทรัพย์สินที่ เช่าตามสัญญาฉบับนี้  และ/หรือ (2) บุคคลภายนอกผู้รับโอน
กรรมสทิธิใ์นที่ดนิที่ตัง้ทรพัย์สนิที่เช่าได้ด าเนินการให้อาคารโครงการภิรชัทาว
เวอร ์แอท ไบเทคยงัคงตัง้อยู่บนทีด่นิดงักล่าวไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายและไม่ท า
ใหเ้สือ่มสทิธหิรอืรอนสทิธขิองกองทรสัตใ์นการใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่า  

ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
บ ารงุรกัษาทรพัยสิ์น
ท่ีเช่า 

 

 

1. เว้นแต่จะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น ผู้เช่าตกลงรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 
บ ารุงรกัษา ปรบัปรุง และซ่อมแซมทรพัยส์นิทีเ่ช่า และ/หรอื ทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งที่
กองทรัสต์ลงทุนไว้ให้อยู่ในสภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้และไม่มกีารช ารุดบกพร่องอย่างมนีัยส าคญัในมาตรฐานที่ใช้
โดยทัว่ไปกบัทรพัยส์นิประเภทเดยีวกนัตลอดระยะเวลาการเช่าดว้ยค่าใชจ้า่ยของ
ผู้เช่าเอง ทัง้นี้ ผู้ให้เช่าจะให้ความร่วมมือตามที่ผู้เช่าร้องขอ รวมถึงให้ความ
ยนิยอมและช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร การขออนุญาต 
และการตดิต่อกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

2. ในกรณีการซือ้ทรพัยส์นิและอุปกรณ์สว่นควบทดแทนในส่วนทีห่มดสภาพการใช้
งานหรือการซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติม  ให้ถือว่าผู้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์น
ทรพัยส์นิใหม่ทีไ่ดม้า 

3. ไม่ว่าในกรณีใด การก่อสร้างสิง่ปลูกสร้างใดเพิ่มเติมตามที่ระบุในข้อนี้จะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรพัย์ และพ.ร.บ.ทรสัต์ฯ รวมถึง
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ 

ท่ี ตั ้ ง ข อ ง ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคและ
การจดทะเบียนภาระ
ติ ด พั น ใ น
อสงัหาริมทรพัย ์

ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะด าเนินการใหม้กีารจดทะเบยีนภาระตดิพนัในอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่
กองทรสัต์บนที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ทางเข้าออกสู่สาธารณะของโครงการภิรชัทาวเวอร ์
แอท ไบเทค และพื้นที่ตัง้งานระบบซึ่งสนับสนุนการให้บริการของทรพัย์สินที่เช่า 
(“พื้นที่ภาระติดพนั”) เพื่อให้กองทรสัต์ และ/หรอื บรวิารของกองทรสัต์ ให้มสีทิธใิช้
ประโยชน์ในพื้นที่ภาระติดพนั ในทางเดนิ ทางรถยนต์ และระบบไฟฟ้า ประปา ท่อ
ระบายน ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของพื้นทีภ่าระตดิพนัโดยไม่มคี่าตอบแทน 
ไดต้ลอดระยะเวลาการเช่า 

ทรัพย์ สิน ท่ี เช่ าถูก
เวนคืน 

 

 

 

 

 

 

1. ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าถูกเวนคนืไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นจนผูเ้ช่าไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตามสญัญานี้ ให้สญัญานี้เป็นอนั
สิน้สุดลงทนัที โดยผู้ให้เช่าไม่มหีน้าที่ต้องคืนค่าเช่าให้แก่ผู้เช่า และให้ผู้เช่ามี
สทิธไิดร้บัเงนิทดแทนค่าเวนคนืในกรณีที่ผู้ให้เช่าได้รบัเงนิดงักล่าวมาจากการ
เวนคืน (หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกี่ยวข้อง) จากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวขอ้งหรอืจากเจ้าของที่ดนิที่ทรพัยส์นิที่เช่าตัง้อยู่ ตามจ านวน หลกัเกณฑ ์
และวธิกีารที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. 2530 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ รวมถงึกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่เ้ช่ามสีทิธไิดร้บั  

โดยในกรณีทีห่น่วยราชการทีร่บัผดิชอบการเวนคนืไม่ไดม้กีารก าหนดสดัสว่นทีผู่้
เช่าต้องได้รบั ให้ใช้ผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ 2 ราย โดยให้ทรสัตีและผู้ให้เช่า
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ทรัพย์ สิน ท่ี เช่ าถูก
เวนคืน 

แต่งตัง้ฝ่ายละ 1 ราย โดยค่าทดแทนจะค านวณตามสตูรดงันี้ 

"ค่าทดแทน    =  (มูลค่าสิทธิการเช่าของทรพัย์สินที่เช่าที่ถูกเวนคืน ณ 
วนัที่ถูกเวนคนื / มูลค่าตลาดของทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื ณ วนัทีถู่กเวนคนื) 
x จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัจากการเวนคนืทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีถู่กเวนคนื" 

โดยมูลค่าสทิธิการเช่าและมูลค่าตลาดของทรพัย์สนิที่เช่าจะใช้ค่าเฉลี่ยของผู้
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทัง้ 2 ราย 

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิที่เช่าถูกเวนคนืบางส่วนและผูเ้ช่ายงัสามารถใชป้ระโยชน์ได้
ตามวตัถุประสงคข์องการเช่าตามสญัญานี้ ใหส้ญัญาฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัต่อไป 
โดยผู้ใหเ้ช่าจะส่งมอบเงนิค่าเวนคนืในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าได้รบัเงนิดงักล่าวมาจาก
การเวนคืน (หลงัหกัค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกี่ยวข้อง) จากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องหรือจากเจ้าของที่ดินที่ทรพัย์สินที่เช่าตัง้อยู่ ตามสูตรการค านวณ
ภายใต้สญัญาฉบบันี้ ให้แก่กองทรสัต์ทนัททีีไ่ดร้บัเงนิจ านวนดงักล่าว ซึง่ให้ถอื
ว่าเงนิทดแทนดงักล่าวเป็นการเยยีวยาความเสยีหายทัง้หมดที่กองทรสัต์อาจ
ไดร้บัในกรณีนี้ 

ท รั พ ย์ สิ น ท่ี ใ ช้
ประโยชน์รว่ม 

1. คู่สญัญารบัทราบว่าโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค ประกอบไปดว้ยส่วนที่
เป็นทรพัยส์นิทีผู่เ้ช่าเช่า สว่นทีเ่ป็นทรพัยส์นิทีผู่เ้ช่าไม่ไดเ้ช่า และมพีืน้ที ่(รวมถงึ
มพีืน้ทีส่่วนทีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงการศนูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค) ทีใ่ช้
ประโยชน์ร่วมกนั ดงันัน้ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจงึตกลงให้สทิธแิก่ผู้เช่าในการใช้
ทรพัยส์นิทีใ่ชป้ระโยชน์ร่วม รวมทัง้ใหส้ทิธแิก่ผูเ้ช่าในการตัง้ระบบสาธารณูปโภค
และอุปกรณ์ของผู้เช่าในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมตลอดระยะเวลาการเช่า ทัง้นี้ 
ค่าบรกิาร ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา และขอ้ตกลงอื่น ๆ 
เกี่ยวกบัทรพัย์สนิที่ใช้ประโยชน์ร่วม จะเป็นไปตามสญัญาบรกิารที่เกี่ยวขอ้งที่
คู่สญัญาจะไดต้กลงกนัต่อไป  

คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะท าหน้าทีดู่แลรกัษา ซ่อมแซม และปรบัปรุง ทรพัยส์นิที่ใช้
ประโยชน์ร่วมตามรายละเอยีดทีร่ะบุในสญัญา ใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ ีหรอืเหมาะสม
แก่การใช้งานและไม่มีการช ารุดบกพร่องอย่างมีนัยส าคญั ตามมาตรฐานที่ใช้
โดยทัว่ไปกบัทรพัย์สนิประเภทเดยีวกนั เป็นไปตามแผนการซ่อมบ ารุง เพื่อให้
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งสามารถใชป้ระโยชน์ไดต้ลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี้ 
ทัง้นี้ วธิกีารค านวณหรอืการแบ่งค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามรายละเอยีดในสญัญา
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนัต่อไป 

การจดัท าประกนัภยั 

 

 

 

 

1. ผูเ้ช่าจะจดัใหม้กีารท า  

(1) ประกันภัยส าหรับความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส าหรับทรัพย์สินที่เช่า และ
ทรพัยส์นิภายในทรพัย์สนิทีเ่ช่า (All Risk Insurance) โดยมผีูเ้ช่า และ/หรอื
ผูใ้หกู้ข้องกองทรสัต ์(ถ้าม)ี และผูใ้หเ้ช่าเขา้เป็นผูเ้อาประกนัภยัร่วมและเป็น
ผูร้บัผลประโยชน์ร่วมในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าแยกตามสดัส่วน
ของพื้นที่ที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่ามีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิต่์อพื้นที่
ทัง้หมดภายในโครงการไบเทค (ตามที่คู่สญัญาจะได้ตกลงกนัในการจดัท า
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การจดัท าประกนัภยั 

 

 

ประกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้ง) และก าหนดใหผู้เ้ช่า และ/หรอืผูใ้หกู้ข้องผูเ้ช่า (ถ้าม)ี 
และผู้ให้เช่า รบัผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวตามสดัส่วนพื้นที่ของ
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าทีผู่เ้ช่าและผูใ้หเ้ช่ามสีทิธคิรอบครองหรอืมกีรรมสทิธิต่์อพืน้ที่
ทัง้หมดภายในโครงการไบเทค (ตามที่คู่สญัญาจะได้ตกลงกนัในการจดัท า
ประกนัภัยที่เกี่ยวขอ้ง) ทัง้นี้มูลค่าทุนประกนัภยัที่จดัท าไม่น้อยกว่ามูลค่า
ต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ไม่รวมมูลค่าที่ดิน โดยผู้
ประเมนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และ  

(2) ประกนัความเสีย่งภยัจากการบาดเจบ็ร่างกายและความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ
ของบุคคลภายนอกที่อาจได้รบัความเสยีหายจากโครงการภิรชัทาวเวอร ์
แอท ไบเทค และรวมถงึทรพัยส์นิทีเ่ช่า ตลอดระยะเวลาการเช่า  

2. ในกรณีที่ผูเ้ช่าจดัใหม้กีรมธรรมป์ระกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกัในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบั
ทรพัยส์นิทีเ่ช่าผูเ้ช่าจะระบุใหผู้ใ้หเ้ช่า และ/หรอื ผูใ้หกู้ข้องกองทรสัต์ (ถ้าม)ี เขา้
เป็นผูเ้อาประกนัภยัร่วมกบัผูเ้ช่า  

การด าเนินการกรณี
ท รั พ ย์ สิ น ท่ี เ ช่ า
เ สี ย ห า ย ห รื อ ถู ก
ท าลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าเสยีหายหรอืถูกท าลายโดยเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยั คู่สญัญาตกลงกนัดงัต่อไปนี้ 

1. กรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนียัส าคญั (Total Loss)   

ถ้าความเสยีหายใด ๆ ก่อให้เกดิผลอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ให้ถือว่าความ
เสยีหายดงักล่าวเป็นความเสยีหายอย่างมนียัส าคญั (Total Loss) 

(1) ความเสียหายกระทบพื้นที่อาคารที่เช่าตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัภยั ซึง่รวมถงึความเสยีหายในเชงิโครงสรา้งของทรพัยส์นิ
ทีเ่ช่า ซึง่กรมธรรมป์ระกนัภยัก าหนดว่าเป็นความเสยีหายอย่างมนีัยส าคญั 
หรอื 

(2) มกีารหยุด หรอืไม่สามารถด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ของการเช่าได้
ต่อไปเป็นระยะเวลานานเกนิกว่า 30 วนั หรอื 

(3) คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมีความเห็นร่วมกนัว่าความเสยีหายที่เกิดขึน้จะส่งผล
กระทบอย่างสาระส าคญัจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินกจิการตามวตัถุประสงค์
ของการเช่าต่อไปไดเ้ป็นระยะเวลาเกนิกว่า 30 วนั 

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนีัยส าคญั (Total Loss) และ
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะสรา้งทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่ 

(1) คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องส่วนแบ่ง
ค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้มาใหม่ รวมถงึ
ระยะเวลาการด าเนินการก่อสร้างดังกล่าว โดยรายละเอียดเป็นไปตาม
สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนัต่อไป 

(2) ผู้เช่าจะส่งมอบเงนิที่ได้รบัจากค่าสนิไหมทดแทนพื้นฐานทัง้หมดมามอบ
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าเพื่อใชใ้นการด าเนินการก่อสรา้งดงักล่าว. 

(3) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ คู่ส ัญญาตกลงจะจัดให้มีการท าสัญญาเช่า
ทรพัยส์นิขึน้ใหม่ (โดยใหม้ขีอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดยีวกบัสญัญา
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การด าเนินการกรณี
ท รั พ ย์ สิ น ท่ี เ ช่ า
เ สี ย ห า ย ห รื อ ถู ก
ท าลาย 

 

 

ฉบบันี้) โดยเริม่นับอายุระยะเวลาการเช่า ที่เหลอือยู่ต่อไปเมื่อการก่อสรา้ง
ดงักล่าวแลว้เสรจ็และได้รบัอนุญาตให้เปิดใชอ้าคาร โดยระยะเวลาการเช่า
ของทรพัย์สนิที่สร้างขึ้นใหม่ดงักล่าวจะสิ้นสุดในวนัเดียวกนักบัวนัสิ้นสุด
ระยะเวลาการเช่า แต่ทัง้นี้ผู้เช่าจะไม่มภีาระหน้าที่ในการช าระค่าเช่าตาม
สญัญาเช่าฉบบัใหม่อกีแต่อย่างใด 

3. ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนีัยส าคญั (Total 
Loss) ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ จนไม่อาจใชท้รพัยส์นิทีเ่ช่าเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ และ (ก) คู่ส ัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงร่วมกันที่ จะไม่ก่อสร้าง
ทรพัย์สนิที่เช่าขึน้มาใหม่ หรอื (ข) ในกรณีที่คู่สญัญาไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลง
ร่วมกนัว่าจะด าเนินการก่อสรา้งทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้มาใหม่หรอืไม่ ใหถ้อืเป็นกรณีที่
จะไม่มกีารด าเนินการก่อสรา้งทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่ ในการนี้ กองทรสัตต์กลงจะ
น าเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยและประกัน
อัคคีภัยส าหรับทรพัย์สินที่เช่า (All Risk Insurance) มาแบ่งตามสดัส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่  โดยแบ่งเงินทัง้หมดออกเป็น 360 ส่วน ทัง้นี้ 
กองทรสัตจ์ะไดร้บัส่วนแบ่งเท่ากบัจ านวนระยะเวลาการเช่าทีย่งัคงเหลอือยู่ โดย
เริม่นับตัง้แต่ในเดอืนที่เกดิกรณีทรพัย์สนิที่เช่าได้รบัความเสยีหายทัง้หมดหรอื
อย่างมนียัส าคญั และผูใ้หเ้ช่าจะไดร้บัส่วนแบ่งเท่ากบัจ านวนระยะเวลาการเช่าที่
ผ่านมาแลว้ ทัง้นี้ การนบัระยะเวลาการเช่าดงักล่าวใหน้บัเป็นเดอืน โดย 1 เดอืน 
เท่ากบั 1 ส่วน ทัง้นี้ กองทรสัต์จะส่งมอบเงนิค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานในส่วนที่
เกนิกว่าทีก่องทรสัต์จะได้รบัใหแ้ก่ผู้ให้เช่าโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายใน 14 นับแต่
วนัทีก่องทรสัตไ์ดร้บัค่าสนิไหมทดแทนพืน้ฐานจากบรษิทัผูร้บัประกนัภยั 

4. กรณีทีท่รพัยส์นิทีเ่ช่าไดร้บัความเสยีหายบางสว่น (Partial Loss) 

ผู้เช่าจะน าเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เช่าได้รับจากบริษัทประกันภัยภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัภยัส าหรบัความเสีย่งภยัส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าใน
จ านวนเท่ากบัต้นทุนค่าปรบัปรุงซ่อมแซมจรงิเพื่อให้ทรพัย์สนิกลบัคนืสู่สภาพ
โดยให้มีลกัษณะของอาคาร วสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีมาตรฐานและคุณภาพ
เทียบเท่าหรอืไม่ต ่ากว่าแบบแปลนก่อสร้าง (Drawing) ข้อก าหนดและรายการ
ประกอบแบบ (Specifications) ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งเดมิ เพื่อใหท้รพัยส์นิทีเ่ช่าให้
สามารถจดัหาผลประโยชน์ต่อไปได ้ 

ในกรณีที่ค่าสนิไหมทดแทนที่ได้รบัไม่เพียงพอผู้เช่าจะเป็นผู้รบัผดิชอบในส่วน
ดงักล่าวส าหรบักรณีความเสยีหายเกดิขึน้ก่อนสิน้สุดระยะเวลาเช่าตัง้แต่ 5 ปีขึน้
ไป และผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รบัผิดชอบในส่วนดงักล่าวส าหรบักรณีความเสยีหาย
เกดิขึน้ก่อนสิน้สดุระยะเวลาเช่าไม่เกนิ 5 ปี  

ภ า ษี อ า ก ร
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย 

 

1. ผูใ้หเ้ช่าและ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผูใ้หเ้ช่า ตกลงรบัผดิชอบช าระค่าภาษี
ที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิที่เช่าที่เกดิขึ้น
ก่อนวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า  

2. ผูเ้ช่าจะรบัผดิชอบช าระค่าภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งและ/หรอืภาษทีรพัยส์นิอื่น



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-3 หน้า 44 จาก 98 

ภ า ษี อ า ก ร
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย 

ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทีเ่ช่าใหแ้ก่หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิ
ที่เช่านับตัง้แต่วนัจดทะเบียนสทิธิการเช่าเป็นต้นไปจนกว่าสญัญาฉบับนี้จะ
สิน้สดุลง 

3. ในการจดทะเบียนสทิธิการเช่าตามสญัญานี้ คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกีย่วกบัการเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า
และการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าทรพัย์สนิทีเ่ช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าตามที่
ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ ดงัต่อไปนี้ 

(1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า ผูเ้ช่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบ 
(2) ค่าใชจ้่าย และค่าอากรแสตมป์อนัเกีย่วกบัการจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า ผู้

เช่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบ 
(3) ค่าภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลหกั ณ ทีจ่่าย ผูใ้หเ้ช่าจะเป็นผูร้บัผดิชอบ 

4. ผูใ้หเ้ช่าตกลงจะรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกีย่วกบัการจด
ทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ และทุก ๆ ครัง้ที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตามการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพื้นที่ภาระติดพันที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาฉบบันี้ เว้นแต่กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาระติดพนั
จากการโอนสทิธติามสญัญาเช่าของกองทรสัต ์และกรณีทีส่ญัญาฉบบันี้สิน้สดุลง
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่า คู่สญัญาตกลงให้คู่สญัญาฝ่ายที่ผดิสญัญา
เป็นผู้รบัผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
ยกเลกิภาระตดิพนัในอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว แต่หากไม่มฝ่ีายใดเป็นฝ่ายผดิ 
คู่สญัญาตกลงร่วมกนัรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกีย่วขอ้งฝ่ายละกึ่งหนึ่ง ทัง้นี้ เว้น
แต่คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น 

เห ตุ แ ห่ งก า ร เ ลิ ก
สญัญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามทีร่ะบุในกรณีดงักล่าวต่อไปนี้ถอืเป็นเหตุแห่งการเลกิ
สญัญาฉบบันี้ 

1) ในกรณีที่มกีฎหมายก าหนดให้เลกิกองทรสัต์โดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่า  
และผูเ้ช่าไดแ้จง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบถงึการเลกิกองทรสัตเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมีหน้าที่ร่วมกันในการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่
ร่วมกันเพื่อไม่ให้สัญญาฉบับนี้ระงับโดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย หรอืจากค าสัง่ของหน่วยงานใด ๆ ของรฐั เท่าทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย
หรอืค าสัง่ของหน่วยงานใด ๆ ของรฐัทีม่ผีลใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ เช่น การ
จัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้าที่ที่คู่ส ัญญาฝ่ายนัน้มีอยู่ตาม
สญัญาฉบบันี้ 

2) ผู้ให้เช่ามีสทิธิเลิกสญัญา ในกรณีที่ผู้เช่าจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
รา้ยแรง ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้นสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใดที่
ก าหนดไวใ้นสญัญานี้ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอย่างรา้ยแรงต่อพืน้ที่
อาคารหรอืทรพัยส์นิทีเ่ช่าภายใตส้ญัญาฉบบันี้ โดยทีเ่หตุการณ์ดงักล่าวมไิด้
เป็นผลจากการกระท าของผู้ให้เช่า และผู้เช่าไม่แก้ไขความผิดดงักล่าวให้
แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 90 วนันบัจากวนัทีผู่ใ้หเ้ช่าไดแ้จง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรใหแ้กไ้ขความผดิดงักล่าว เวน้แต่คู่สญัญาตกลงเป็นอย่างอื่น 
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3) ผูเ้ช่ามสีทิธเิลกิสญัญานี้ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าจงใจ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่าง
รา้ยแรง ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ สญัญาตกลง
กระท าการ หรือผิดค ารบัรองที่ให้ไว้ในสญัญานี้ และผู้ให้เช่าไม่สามารถ
ด าเนินการแกไ้ขและปฏบิตัใิหถู้กต้องตามสญัญาภายใน 90 วนันับจากวนัที่
ไดร้บัแจง้หรอืทราบถงึเหตุแห่งการผดิสญัญานัน้หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ 
ทีคู่่สญัญาได้ตกลงกนั เว้นแต่กรณีที่ผู้ใหเ้ช่าไม่ท าการจดทะเบยีนสทิธกิาร
เช่าพืน้ทีอ่าคารบางส่วนใหแ้ก่ผูเ้ช่าในวนัทีผู่เ้ช่าก าหนด ใหถ้อืว่าเป็นเหตุผดิ
นดัตามสญัญานี้ทนัท ีเวน้แต่คู่สญัญาจะตกลงเป็นอย่างอื่น 

4) ผูเ้ช่ามสีทิธเิลกิสญัญานี้ ในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าจ าหน่าย จ่าย โอนทรพัยส์นิทีเ่ช่า
โดยไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญาฉบับนี้  หรือก่อภาระผูกพัน หรือ
ก่อให้เกิดสทิธิอื่นใดในทรพัย์สนิที่เช่า ซึ่งเป็นหรอือาจเป็นการท าให้เสื่อม
สทิธหิรอืรอนสทิธขิองกองทรสัต์ในการใชท้รพัย์สนิทีเ่ช่าตามสญัญาฉบบันี้ 
โดยไม่ได้รบัความยนิยอมจากกองทรสัต์ตามที่ก าหนดในสญัญาฉบบันี้ ให้
ถอืว่าเป็นเหตุผดินดัตามสญัญานี้ทนัท ี

5) ในกรณีผู้ให้เช่าปฏบิตัิผิดเงื่อนไขของสญัญากู้ยมืเงนิหรอืภาระผูกพนัหรอื
ภาระหนี้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตามซึ่งอาจน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะ
ลม้ละลายหรอืฟ้ืนฟูกจิการ โดยผูใ้ห้เช่าไม่สามารถท าการแกไ้ขเหตุดงักล่าว
ให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วนั นับจากวนัที่ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึง
เหตุการณ์ดงักล่าว เวน้แต่ผู้ใหเ้ช่าสามารถพสิจูน์และยนืยนัเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจนเป็นที่พอใจแก่ผู้เช่าว่าการผิดนัดดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินของผู้ให้เช่าซึ่งจะน าผู้ให้เช่าไปสู่สภาวะ
ลม้ละลาย และการผดินดัดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการใชส้ทิธขิองผูเ้ช่าตาม
สญัญาฉบบันี้ 

6) ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยห์รอืถูกศาลสัง่ใหล้ม้ละลาย หรอือยู่
ในขัน้ตอนการเลกิบรษิทั การช าระบญัช ีหรอืศาลมคี าสัง่ใหฟ้ื้นฟูกจิการของ
ผูใ้หเ้ช่า ซึง่ผูเ้ช่าเหน็ว่ามผีลกระทบต่อความสามารถของผูใ้หเ้ชา่ในการช าระ
หนี้ หรอืปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ 

7) คู่สญัญาตกลงเลกิสญัญา 
8) ในกรณีที่ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้อาคารถูกเวนคนืไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนจนไม่

สามารถใชป้ระโยชน์ได ้อนัสง่ผลใหผู้เ้ช่าไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีเ่ช่า
ตามวตัถุประสงคข์องการเช่าตามสญัญาฉบบันี้ 

9) ในกรณีที่ทรพัยส์นิทีเ่ช่าเสยีหายทัง้หมดหรอือย่างมนีัยส าคญั (Total Loss) 
และเป็นกรณีทีจ่ะไม่มกีารด าเนินการก่อสรา้งทรพัยส์นิทีเ่ช่าขึน้ใหม่ 

ผ ล ข อ ง ก า ร เ ลิ ก
สญัญา  

 

 

 

1) ในกรณีที่เกดิเหตุเลกิสญัญาตามที่ระบุในขอ้ 1. และข้อ 7. ของหวัขอ้เหตุ
แห่งการเลกิสญัญาดงักล่าวขา้งต้น ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี้สิ้นสุดลง โดยที่
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มสีทิธเิรยีกค่าเสยีหาย หรอืค่าใชจ้่าย จากคู่สญัญาอกี
ฝ่ายหนึ่งอนัเนื่องมาจากการเลกิสญัญาได ้โดยผู้ให้เช่าต้องช าระคนืค่าเช่า 
รวมถงึเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดที่ผูใ้ห้เช่าไดร้บัไวใ้นนามกองทรสัต์ ตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้เช่า (หากมี) ทัง้นี้ เว้นแต่
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คู่สญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอื่น 
2) ในกรณีทีเ่กดิเหตุเลกิสญัญาตามทีร่ะบุในขอ้ 2. ของหวัขอ้เหตุแห่งการเลกิ

สญัญาดงักล่าวขา้งต้น โดยทีเ่หตุการณ์ดงักล่าวมไิดเ้ป็นผลจากการกระท า
ของผู้ให้เช่าในฐานะผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่ามีสทิธิเลิกสญัญา และมีสิทธิเรียก
ค่าเสยีหายและ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดินดัเกดิขึน้นัน้
จากผูเ้ช่า 

3) ในกรณีทีเ่กดิเหตุเลกิสญัญาตามทีร่ะบุในขอ้ 3. ของหวัขอ้เหตุแห่งการเลกิ
สญัญาดงักล่าวขา้งต้น และเหตุการณ์ดงักล่าวมไิด้เป็นผลจากการกระท า
ของผู้เช่า หรอืในกรณีที่เกดิเหตุเลกิสญัญาตามที่ระบุในขอ้ 4. ของหวัขอ้
เหตุแห่งการเลกิสญัญาดงักล่าวขา้งต้น ผู้เช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญา และ
ผูใ้หเ้ช่าจะต้องช าระคนืค่าเช่าทีค่งเหลอื ตามราคาประเมนิ ณ วนัทีส่ญัญา
ฉบบันี้สิน้สุดลงตามเวลาทีค่งเหลอือยู่ในสญัญานี้ โดยใหคู้่สญัญาแต่งตัง้ผู้
ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิฝ่ายละ 1 ราย และตกลงใชม้ลูค่าเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการ
ประเมนิของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทัง้ 2 รายเป็นค่าเช่าทรพัย์สนิที่เช่า
คงเหลือ นอกจากนี้ผู้ให้เช่าจะต้องช าระคืนเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดที่
ผูใ้หเ้ช่าไดร้บัไวใ้นนามของผูเ้ช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าตามสดัส่วนของระยะเวลาการ
เช่าทีเ่หลอือยู่ ทัง้นี้ ไม่เป็นการตดัสทิธขิองผูเ้ช่าในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย
และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดินดัเกดิขึน้นัน้ 

4) ในกรณีทีเ่กดิเหตุเลกิสญัญาตามทีร่ะบุในขอ้ 5. และขอ้ 6 . ของหวัขอ้เหตุ
แห่งการเลกิสญัญาดงักล่าวข้างต้น ผู้เช่ามสีทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ได้
ทนัท ีและในกรณีที่ผู้เช่าใช้สทิธดิงักล่าว ผู้ให้เช่าจะต้องช าระคนืค่าเช่าที่
คงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ให้เช่าได้รับไว้ในนาม
กองทรสัต์ให้แก่กองทรสัต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ 
ทัง้นี้ ไม่ตดัสทิธขิองผูเ้ช่าในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายและ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่น
ใดอนัเกดิจากการทีม่เีหตุผดินดัเกดิขึน้นัน้ 

5) ในกรณีทีเ่กดิเหตุเลกิสญัญาตามทีร่ะบุในขอ้ 8. ของหวัขอ้เหตุแห่งการเลกิ
สญัญาดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าสญัญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยผู้เช่ามีสทิธิ
ไดร้บัเงนิค่าเวนคนืตามทีร่ะบุในหวัขอ้ทรพัยส์นิทีเ่ช่าถูกเวนคนื  

6) ในกรณีทีเ่กดิเหตุเลกิสญัญาตามทีร่ะบุในขอ้ 9. ของหวัขอ้เหตุแห่งการเลกิ
สญัญาดงักล่าวขา้งต้น ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สุดลง โดยผู้เช่าและผูใ้ห้
เช่ามสีทิธไิดร้บัเงนิค่าสนิไหมทดแทนตามทีร่ะบุในสญัญากรณีทรพัยส์นิที่
เช่าเสยีหายหรอืถูกท าลายของสญัญานี้การด าเนินการกรณีทรพัยส์นิทีเ่ช่า
เสยีหายหรอืถูกท าลาย 

8.2) สญัญาซ้ือขายสงัหาริมทรพัยโ์ครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

คู่สญัญา ผูซ้ือ้: บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะทรสัตขีอง BOFFICE 

ผูข้าย: บรษิทั ปรนิทร จ ากดั และ บรษิทั เพนตา้ 591 จ ากดั  
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ทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย 1. สงัหารมิทรพัย์ประเภทงานระบบสาธารณูปโภคหลกัที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนของ
ส านกังาน  

2. สงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วเนื่องกบัการใชป้ระโยชน์ในสว่นของส านกังานทีอ่ยู่บนพืน้ที่
สว่นกลางทีโ่ครงการศนูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)  

3. เครื่องมอื และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใดทีใ่ชเ้พื่อ
วตัถุประสงคใ์นการประดบัตกแต่งอาคารส านักงาน หรอืการประกอบธุรกจิใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหเ้ช่าพืน้ทีใ่นอาคารส านกังานโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบ
เทค (ทีไ่ม่ถอืเป็นสว่นควบของอาคารส านกังาน) 

ราคาซ้ือขายและการ
ช าระราคาซ้ือขาย 

ราคาซื้อขายสังหาริมทรัพย์โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่) เมื่อรวมกบัค่าเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่าส าหรบัสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิทีเ่ช่า
ตลอดระยะเวลาการเช่า (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษีธุรกจิเฉพาะ 
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) แล้วจะมมีลูค่าเป็นจ านวนไม่
เกนิ 3,300 ลา้นบาท 

การโอนกรรมสิทธ์ิ
ในทรพัยสิ์นท่ีซ้ือขาย 

1. คู่สญัญาตกลงให้กรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิที่ซื้อขายภายใต้สญัญาฉบบัน้ีมผีลเป็น
การโอนอย่างสมบรูณ์ในวนัจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่า
พืน้ที่โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค และไดม้กีารช าระราคาซื้อขายตามที่
ก าหนดในสญัญาฉบบัน้ีแลว้ ("วนัโอนกรรมสทิธิ"์)  

2. ให้ถือว่าผู้ขายได้ส่งมอบการครอบครองในสงัหารมิทรพัย์ให้แก่กองทรสัต์ ณ 
สถานที่อนัเป็นทีต่ัง้ของสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ นอกจากนี้ ผูข้ายตกลงรบัผดิชอบ
ภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่าย ค่าบ ารุงรกัษา และภาระผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือ
เกี่ยวเนื่องกบัการบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิที่ซื้อขายที่ผู้ขายได้รบัหรอืได้รบับรกิาร
ก่อนวนัโอนกรรมสทิธิ ์ 
ทัง้นี้  เพื่ อความชัดเจน ผู้ซื้อตกลงรับผิดชอบภาระหนี้ สิน ค่าใช้จ่าย ค่า
บ ารุงรกัษา และภาระผูกพนัใด ๆ ที่เกี่ยวกบัหรือเกี่ยวเนื่องกบัการบ ารุงรกัษา
ทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายทีผู่ซ้ือ้ไดร้บัหรอืไดร้บับรกิารตัง้แต่วนัโอนกรรมสทิธิเ์ป็นตน้ไป 

ค ารบัรองของผู้ขาย
ท่ีเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ี
ซ้ือขาย 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผู้ขายเป็นผู้มกีรรมสทิธใินทรพัย์สนิที่ซื้อขาย และเป็นผู้มีสทิธโิดยสมบูรณ์ใน
การขายทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายนี้แก่ผูซ้ือ้ 

2. ทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายอยู่ในสภาพทีส่ามารถใชง้านไดแ้ละไม่มคีวามช ารุดบกพร่อง
อย่างมีนัยส าคญั ผู้ขายดูแลและซ่อมแซมทรพัย์สนิที่ซื้อขายในมาตรฐานที่ใช้
โดยทัว่ไปกบัทรพัยส์นิประเภทเดยีวกนั 

3. ทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายไม่อยู่ภายใตข้อ้พพิาท คดคีวาม และปราศจากภาระผกูพนัใด 
ๆหรอืการน าไปเป็นหลกัประกนัโดยประการอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัอยู่
เพยีง การจ าน า สทิธยิดึหน่วง และภาระตดิพนัอื่นใด 

4. ในช่ วงเวลาก่อนวัน โอนกรรมสิทธิ  ์ผู้ ข ายไม่ ได้ด า เนิ นการใด  ๆ  ให้
บุคคลภายนอกมสีทิธใินการใช้ประโยชน์ในทรพัยส์นิที่ซื้อขายในลกัษณะใด ๆ 
เวน้แต่เป็นการใหใ้ชป้ระโยชน์แก่ผูเ้ช่ารายย่อยหรอืเป็นการประกอบธุรกจิโดย
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ค ารบัรองของผู้ขาย
ท่ีเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ี
ซ้ือขาย 

ปกตขิองผูข้าย 

5. ผูข้ายได้เปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิทีซ่ื้อขายใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ทัง้หมด 
โดยขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิและถูกตอ้งทุกประการ 

ภ า ษี อ า ก ร แ ล ะ
ค่าธรรมเนียม 

ผูข้ายตกลงรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนกรรมสทิธิใ์น
ทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายในวนัโอนกรรมสทิธิ ์รวมถงึภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
และอากรแสตมป์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีซ่ือ้ขายใหแ้ก่ผูซ้ือ้  

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่งการเลิกสญัญา 

 
 
 

ก่อนวนัโอนกรรมสทิธิ ์สญัญานี้อาจสิน้สดุลงไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

1. ในกรณีที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามขอ้ตกลงที่ระบุไว้ใน
สญัญานี้ หรอืผดิค ารบัรองที่ให้ไว้ในสญัญานี้  คู่สญัญาอกีฝ่ายมสีทิธบิอกเลิก
สญัญาไดท้นัท ี

2. ในกรณีที่ผู้ขาย ถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย์หรอืถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรอือยู่ใน
ขัน้ตอนการเลกิบรษิทั การช าระบญัช ีหรอืมกีารรอ้งขอใหฟ้ื้นฟูกจิการของผูข้าย
ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ซื้อเห็นว่ามีผลกระทบต่อ
ความสามารถของผูข้าย ในการปฏบิตัติามสญัญานี้ ผูซ้ือ้มสีทิธบิอกเลกิสญัญา
ไดท้นัท ี

3. ในกรณีที่ไม่มกีารด าเนินการจดทะเบยีนเช่าตามสญัญาเช่าพื้นที่โครงการภิรชั
ทาวเวอร์ แอท ไบเทคภายในระยะเวลาที่คู่สญัญาได้ตกลงกนั หรอืในกรณีที่
สญัญาดงักล่าวระงบัหรอืสิน้ผลใชบ้งัคบัลง 

ผลของการผิด นัด
หรือผลอันเกิดจาก
เห ตุ แ ห่ งก า ร เ ลิ ก
สญัญา 

เมื่อมกีารเลกิสญัญา ให้ถือว่าคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายปราศจากภาระหน้าที่ซึ่งจะต้อง
ผกูพนักนัตามสญัญาฉบบันี้ แต่ทัง้นี้ ไม่รวมถงึภาระหน้าทีใ่ด ๆ ซึง่เกดิก่อนการเลกิ
สญัญา และย่อมไม่ตดัสทิธใินการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ในกรณีที่การผดิสญัญานัน้ 
เกดิจากความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรอืค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการไม่ได้
รบัโอน ครอบครองหรอืใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิ 

8.3) สญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยโ์ครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

คู่สญัญา ผูจ้ดัการกองทรสัต:์ บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย:์ บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  

กองทรสัตโ์ดยทรสัต:ี ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะทรสัตี 

การมีผล ใช้บังคับ
ของสญัญา 

สญัญานี้ ให้มีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าพื้นที่
โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค เป็นตน้ไป  

ระยะเวลาการแต่งตัง้
ผู้ บ ริ ห า ร
อสงัหาริมทรพัย ์

คู่สญัญาตกลงกนัว่าการแต่งตัง้ใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ตามสญัญานี้ให้มกี าหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนัที่
จดทะเบยีนการเช่าเป็นตน้ไป ("ระยะเวลาการจา้งบรหิารช่วงแรก") 
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ระยะเวลาการแต่งตัง้
ผู้ บ ริ ห า ร
อสงัหาริมทรพัย ์

เมื่อครบระยะเวลาการจา้งบรหิารช่วงแรกหรือระยะเวลาการจา้งบรหิารช่วงต่อ ๆ ไป 
(แลว้แต่กรณี) และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ไิดก้ระท าผดิสญัญาภายใตส้ญัญาฉบบันี้ 
คู่สญัญาตกลงให้ต่ออายุสญัญาฉบับนี้ออกไปอีกคราวละ 10 ปี ขึ้นอยู่กับผลการ
พจิารณาผลการด าเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ตาม
หลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดในข้อการพิจารณ าผลการด า เนิ นการของผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย และหากมีการต่ออายุสัญญาฉบับนี้ ออกไป  ให้เงื่อนไขและ
หลกัเกณฑข์องสญัญาทีต่่อออกไปเป็นตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้ รวมถงึอตัรา
ค่าตอบแทนในการจดัการและบรหิารทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน เวน้แต่คู่สญัญา
จะตกลงเป็นอย่างอื่น อย่างไรกด็ ีระยะเวลาการจา้งบรหิารทีต่่อออกไปจะต้องไม่เกนิ
กว่าระยะเวลาการเช่าภายใตส้ญัญาเช่าพืน้ทีโ่ครงการภริชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค  

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
ผู้ บ ริ ห า ร
อสงัหาริมทรพัย ์ 

1. ค่ าธ รรม เนี ย มพื้ น ฐาน ใน การจัดก ารท รัพ ย์ สิน  (Base Fee) (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่) ไม่เกนิร้อยละ 7 ของรายได้จากการด าเนินงาน โดยกองทรสัต์
ตกลงช าระให้แก่ผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์เป็นรายเดือน ภายใน  15 วนันับแต่
วนัทีก่องทรสัตไ์ดร้บัใบแจง้หนี้จากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 

2. ค่าธรรมเนียมผันแปรในการจัดการทรัพย์สิน (Performance Fee) (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีของก าไรจากการด าเนินงาน  (Net 
Operating Profit) โดยกองทรสัต์ตกลงช าระให้แก่ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์เป็น
รายเดือน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่กองทรัสต์ได้รบัใบแจ้งหนี้จากผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์ 

3. ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ หรือผู้เช่ารายเก่าที่ขยายพื้นที่เช่า
เพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย)์ เป็นผูจ้ดัหาหรอืแนะน า ใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ี
สทิธไิด้รบัค่าธรรมเนียมในการจดัหาและด าเนินการให้ผู้เช่าไม่เกนิอตัราค่าเช่า
และค่าบริการ 3 เดือนต่อสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 3 ปี และแปรผนัตาม
ระยะเวลาของสญัญา หรอืตามอตัราที่กองทรสัต์จ่ายจรงิกรณีที่กองทรสัต์มกีาร
ว่าจา้งบุคคลทีส่าม หรอืเทยีบเคยีงตามอตัราตลาด ตามทีคู่่สญัญาจะไดต้กลงกนั
เพิม่เตมิ  

หน้าท่ีของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าทีบ่รหิารจดัการทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน ตาม

หลกัเกณฑก์ารบรหิารจดัการกองทรสัต ์ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการด าเนินการ

ดงัต่อไปนี้ 

(1) การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนตามนโยบายของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัต์ 

(2) การบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน 
(3) การจดัท าบญัชแีละรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 
(4) การตลาด 
(5) การจดัใหม้รีะบบงานและด าเนินการตามระบบงานต่าง ๆ รวมถงึระบบ

ควบคุมภายใน 
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คู่สญัญาเขา้ท าสญัญานี้โดยอาศยัค ารบัรองและค ายนืยนัของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ว่าผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มคีุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ใน
การบรหิารจดัการทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนในฐานะผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
และนับตัง้แต่วนัที่สญัญานี้มผีลใช้บงัคบั ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์รบัรองและยนืยนั
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์เป็นนิติบุคคลประเภทบรษิัทจ ากดั  จดทะเบียน
จดัตัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มอี านาจตามกฎหมายและ
มคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมในการเขา้ท าสญัญาการปฏบิตัหิน้าทีต่่าง ๆ และการ
ด าเนินการใด ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ รวมทัง้การด าเนินการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับสญัญานี้  อนึ่ง การเข้าท าและผูกพันตามข้อตกลง และ
เงื่อนไขแห่งสญัญานี้จะไม่เป็นเหตุให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ต้องผิด
สญัญาหรอืขอ้ตกลงหรอืขดัแยง้กบัขอ้ก าหนด ค ารบัรองใด ๆ ทีม่อียู่หรอืจะ
ท าความตกลงกับบุคคลอื่นอนัจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์ามสญัญานี้ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์อง
กองทรสัต์ และจะต้องไม่เป็นการขดัแย้งกบัวถัตุประสงค์ ข้อบังคับของ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(2) ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์รบัรองว่าไม่มีข้อพิพาท หรือไม่มีคดีความกับ
บุคคลใด ๆ หรอือยู่ในระหว่างการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
หรอืมไิดผ้ดินัด หรอืผดิสญัญาใด ๆ ทีม่ไิดม้กีารเปิดเผยใหก้องทรสัต์ทราบ
ก่อนวนัท าสญัญาฉบบันี้ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัยต์ามสญัญาฉบบันี้อย่างมนียัส าคญั 

(3) ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์และความ
ช านาญในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุน โดยผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัยจ์ะด าเนินการจดัหาบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญในจ านวนที่
เหมาะสมเพยีงพอส าหรบัการบรหิารและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิที่
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน   

โดยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญของผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยใ์หร้วมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะแต่ ความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้  

(4) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์รีะบบงานทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิาพส าหรบั
รองรบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ อย่าง
น้อยตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทรัสต์ และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง  

(5) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ได้เปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์ และรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และ
กองทรสัต์ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ของ
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กองทรสัตส์ าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งนี้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรง
ต่อความเป็นจรงิ 

สิท ธิของผู้ บ ริห าร
อสงัหาริมทรพัย ์

 

 

 

 

 
 
 

1. ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มสีทิธิได้รบัค่าตอบแทนส าหรบัการปฏบิตัิหน้าที่เป็น
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขแห่งสญัญานี้ 
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนส าหรบัการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์ระยะเวลาและวธิกีารค านวณ และจ่ายค่าตอบแทนส าหรบัการ
ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
ฉบบันี้ 

2. นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามสญัญาฉบบันี้แลว้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยย์งัมี
สทิธิได้รบัค่าใช้จ่ายบรรดาที่เกิดขึน้ส าหรบัการด าเนินการใด ๆ หรอืค่าใช้จ่าย
ฉุกเฉินหรือพิเศษใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี และเป็นรายการที่มิได้
รวมอยู่ในแผนการด าเนินงานประจ าปี แต่เป็นรายการทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
เหน็ว่าจ าเป็นและสมควรทีจ่ะตอ้งด าเนินการ โดยค่าใชจ้่ายพเิศษดงักล่าว จะตอ้ง
เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นประโยชน์และเกีย่วเน่ืองต่อการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์
ทีก่องทรสัต์ลงทุนรวมทัง้ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มูล 
และหนังสือชี้ชวนไว้แล้ว และเป็นไปตามวิธีการที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์  ผู้ จ ัดการกองทรัสต์  และทรัสตี  ให้ผู้บ ริ ห าร
อสงัหารมิทรพัยแ์จง้รายละเอยีดของค่าใช้จ่ายพเิศษ พรอ้มทัง้ทีม่า เหตุผล และ
งบประมาณ ให้แก่ผู้จดัการกองทรสัต์หรอืทรสัตีเพื่อพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป 
โดยค่าใช้จ่ายพิเศษใด ๆ ต้องได้รบัการอนุมตัิจากทรสัตีก่อนด าเนินการ เว้น
แต่ทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต ์(แลว้แต่กรณี) จะตกลงเป็นอย่างอื่น” 

3. ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์สีทิธใิช้พืน้ทีส่่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารภริชัทาวเวอร ์
แอท ไบเทค ซึ่งผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ไดใ้ชเ้ป็นพื้นที่ส านักงานของผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ส่วนปฏบิตังิาน และห้องช่างในปัจจุบนั (ซึง่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
พืน้ทีท่ีส่ามารถจดัหาประโยชน์ใหแ้ก่ผูเ้ช่า ผูใ้ชพ้ืน้ทีแ่ละ/หรอืผูร้บับรกิารได)้ โดย
ไม่มคี่าใชจ้่าย ตลอดระยะเวลาของสญัญาฉบบันี้ จนกว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
จะพน้จากการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องอาคารภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม 
ค่าใช้จ่าย ภาษีและ
อากรแสตมป์ 

1. ผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์ ตกลงเป็นผู้รบัผิดชอบอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นและ
เกีย่วขอ้งกบัสญัญานี้ 

2. คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและภาษีของตนที่เกดิขึน้
จากสญัญานี้ 

การพิจารณาผลการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
ผู้บ ริหารอสังหาริม 
ทรพัย ์

 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพจิารณาผลการด าเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ภายใน 

90 วนั นับจากวนัสิ้นสุดรอบปีบญัชีของกองทรสัต์ในแต่ละปีตลอดอายุของสญัญา

แต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ โดยการพิจารณาผลการด าเนินงานของผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยค์รัง้แรกจะเริม่ท าการประเมนิผลการด าเนินงานภายหลงัจาก 2 ปี นบั

แต่วนัที่สญัญานี้มผีลใช้บงัคบั ตัง้แต่รอบปี 2565 เป็นต้นไป โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์
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การพิจารณาผลการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
ผู้บ ริหารอสังหาริม 
ทรพัย ์

จะแจ้งให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าถึงเงื่อนไขการประเมินผลการ

ด าเนินงานก่อนการด าเนินการประเมนิผลงานในแต่ละครัง้ 

หน้าท่ีในการป้องกนั
ความขดัแย้งทางผล 
ประโยชน์ 

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญานี้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ตกลงจะปฏบิตัิหน้าที่ในการ
จดัหาผูเ้ช่ารายย่อยเพื่อเช่าพืน้ทีแ่ละใชบ้รกิารในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน และ
รักษาผู้เช่ารายย่อยที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์ โดยผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยต์กลงจะไม่ด าเนินการใด ๆ โดยทุจรติ หรอืโดยไม่เป็นธรรมอนัสง่ผล
ให้ผู้เช่ารายย่อยที่เช่าพื้นที่ในทรพัย์สนิของกองทรสัต์เข้าลงทุนในปัจจุบนัยกเลิก
สญัญา หรือไม่ต่อสญัญาเช่าพื้นที่ดงักล่าว และเข้าท าสญัญาเพื่อเช่าพื้นที่อาคาร
ส านกังานอื่นของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยห์รอืบุคคลที่เกีย่วโยงกนั โดยไม่ชอบธรรม 
ทัง้นี้ ขอ้ตกลงขา้งต้นไม่ใชบ้งัคบัใชใ้นกรณีทีผู่เ้ช่ารายย่อยมคีวามประสงคจ์ะขอยา้ย
หรอืระบุความประสงคจ์ะเช่าพืน้ทีใ่นอาคารส านกังานอื่นของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

ความรบัผิดและการ
ชดใช้ค่าเสียหาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ในกรณีทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นผูป้ฏบิตัผิดิสญัญาหรอืปฏบิตัผิดิเงื่อนไขใด 
ๆ ในสาระส าคญัที่ก าหนดไวใ้นสญัญาไม่ว่าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่าง
ร้ายแรงก็ตาม  อันส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดต่อผู้จ ัดการ
กองทรัสต์ และ/หรือกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่ผู้จ ัดการกองทรัสต์ และกองทรสัต์ รวมทัง้
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่จ้ดัการกองทรสัตต์อ้งตดิต่อกบับุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเปลีย่นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์ว้ย 

2. ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์จะต้องชดใช้ค่าเสยีหายและป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสยีหายแก่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน อนัจะมี
ขึน้จากความสญูหาย เสยีหาย ความรบัผดิชอบ และค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้กบั
หรอืต่อผู้จดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุน  จากการที่
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืตวัแทนของผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืบุคคลทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์อบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าที่ 
กระท าผดิสญัญาฉบบันี้ หรอืปฏบิตัฝ่ิาฝืนหลกัเกณฑก์ารบรหิารจดัการกองทรสัต ์
ในสาระส าคญั หรือการกระท า หรือการละเว้นการกระท าโดยสุจรติ ประมาท 
เลนิเล่ออย่างรา้ยแรง หรอืโดยเจตนาอนัสง่ผลใหเ้กดิค่าใชจ้่ายหรอืความเสยีหาย
ใดต่อผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอืทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน ยกเวน้ในกรณี
ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุมาจากการทุจรติ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรอืเจตนา
กระท าของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์อง 

3. หาก (1) ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ด าเนินการตามค าสัง่ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่มสี่วนผดิดว้ยแลว้ ไม่ว่า
ในกรณีทางตรงหรอืทางอ้อม หรอื (2) กรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่ปฏบิตัิตาม
สญัญานี้ จนเป็นเหตุให้ผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
สญัญานี้ไดแ้ลว้ หรอื (3) เป็นการใช้ดุลพนิิจทางธุรกจิของผูจ้ดัการกองทรสัต์ใน
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ความรบัผิดและการ
ชดใช้ค่าเสียหาย 

การด าเนินการจดัการ บรหิารทรพัยส์นิ เจรจาต่อรองกบัผูเ้ช่า ผูร้บับรกิาร หรอืคู่
คา้บุคคลภายนอกอื่น ๆ หรอื (4) เป็นการด าเนินการตามนโยบายในการบรหิาร
จดัการทรพัยส์นิของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก หรอืตก
ลงร่วมกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่ตอ้งรบัผดิชอบความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

การเลิกสญัญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คู่สญัญาตกลงกนัว่าผูจ้ดัการกองทรสัต ์มสีทิธบิอกเลกิสญัญานี้โดยมหีนงัสอืบอก
กล่าวการเลกิสญัญาไปยงัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั 
หากเกดิกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ระพฤตผิดิขอ้ตกลงขอ้หนึ่งขอ้ใดแห่งสญัญานี้ใน

ส่วนที่เป็นสาระส าคญั หรอืไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขแห่งสญัญาในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัและส่งผลกระทบต่อกองทรสัต์ และต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ท าใหก้ารปฏบิตัหิน้าที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
การบรหิารจดัการกองทรสัตต์ามทีก่ าหนดไวภ้ายใตส้ญัญาฉบบันี้ กฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ และ/หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ระท าการหรอืละเวน้การกระท าการอนัเป็นเหตุให้
ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ขาดความน่าเชื่อถือใน
ด้านคุณสมบัติส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้  (เช่น ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยไ์ดร้บัค าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาด) โดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ได้มหีนังสอืเตือนให้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์แก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด
แล้ว และผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ไม่ด าเนินการแก้ไขภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว 

2. ผู้ จ ัดการกองท รัสต์ อาจพิ จ ารณ าใช้สิท ธิ เลิกสัญญ าแ ต่ งตั ้งผู้ บ ริห าร
อสงัหารมิทรพัยน์ี้ได ้โดยแจง้ใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั หากปรากฏว่าการพจิารณาผลการด าเนินงาน
ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์รากฏว่าการบรหิารจัดการ อสงัหารมิทรพัย์ตาม
ตัวชี้ว ัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  (Key Performance Indicator: KPI) อยู่ใน
เกณฑไ์ม่ผ่าน ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวภ้ายใตส้ญัญา 

ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ใชส้ทิธเิลกิสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
ทรัสตีอาจใช้สิทธิเสนอให้ที่ประชุมหน่วยทรัสต์พิจารณาเลิกสัญญาแต่งตัง้
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยก์ไ็ด ้

3. ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตไีม่มสีทิธเิลกิสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
ในกรณีที่ผลการด าเนินงานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่
ก าหนดไวข้า้งตน้เนื่องจากเหตุสดุวสิยั  
เพื่อประโยชน์ในขอ้น้ี “เหตุสดุวสิยั” ตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยน์ี้
ให้ใหม้คี าจ ากดัความเช่นเดยีวกบัทีน่ิยามไวใ้นมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์และใหห้มายความรวมถงึเหตุการณ์อื่นใดดงัต่อไปนี้ 

(1) เห ตุ ก ารณ์ ที่ อ ยู่ น อ ก เห นื อ จ ากค ว าม ค วบ คุ ม ขอ งผู้ บ ริห า ร

อสงัหาริมทรพัย์ที่ผู้จ ัดการกองทรสัต์เห็นว่าส่งผลกระทบในทางลบ
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การเลิกสญัญา 

 

อย่างร้ายแรงโดยตรงต่อธุรกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารส านักงานที่มี

มาตรฐานและลกัษณะอาคารเทียบเคียงกบัทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เข้า

ลงทุนในกรุงเทพมหานคร  

(2) เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงใดๆ เช่น การประทว้ง การจลาจล 

ความวุ่นวายทางการเมือง ที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

โดยตรงต่อธุรกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารส านักงานที่มีมาตรฐานและ

ลักษณะอาคารเทียบเคียงกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร 

4. เมื่อสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สิ้นสุดลง หรอืเลกิกนั หรอืเมื่อกองทรสัต์มไิด้เป็นผู้เช่า
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน ใหส้ญัญานี้สิน้ผลลงดว้ย 

8.4) สญัญาตกลงกระท าการ 

คู่สญัญา 
 
 

ผูใ้หส้ญัญา: บรษิทั ภริชับุร ีจ ากดั (“BHIRAJ”) 

ผู้รบัสญัญา: บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะทรสัตีของ 
BOFFICE 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง
สญัญา 

สญัญาฉบบันี้มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ได้มกีารจดทะเบยีนสทิธกิารเช่าพื้นทีโ่ครงการ 
ภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทคกับส านักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ก าหนดใน
สญัญาเช่าพืน้ทีโ่ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค และจะสิน้สดุลงเมื่อเลกิกองทรสัต์ 
หรอื เมื่อกองทรสัต์มไิด้เป็นผู้เช่าพื้นที่โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค แล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน 

ข้อตกลงเรือ่งการถือ
ครองหน่วยทรสัต ์

1. ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากสญัญาฉบบันี้มผีลบงัคบัใช้ ("ระยะเวลาถือครอง
หน่วยทรัสต์") ผู้ให้สัญญาตกลงรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของ
กองทรสัต์ให้อยู่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของกองทรสัต์ซึ่ง
ออกและเสนอขายเฉพาะในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งของกองทรสัต์ ใหถ้อืครองโดย
กลุ่มภริชับุร ี

2. ตลอดระยะเวลาการถอืครองหน่วยทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1. กลุ่มภริชับุรตีกลง
จะไม่ขาย หรอื โอนหน่วยทรสัต์ หรอืน าหน่วยทรสัตไ์ปจ าน าหรอืก่อภาระผกูพนั
ใด ๆ จนท าใหถ้อืครองหน่วยทรสัตร์วมกนัต ่ากว่าสดัสว่นทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ เวน้
แต่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทรสัตขีองกองทรสัต์ 

สิ ท ธิ ใ น ก า ร ใ ช้
เครือ่งหมายการค้า 

ผู้ให้สญัญาตกลงด าเนินการให้กองทรสัต์เป็นผู้มีสทิธิโดยถูกต้องและสมบูรณ์ตาม
กฎหมายในการใชช้ื่อ และ/หรอืเครื่องหมายการคา้ และ/หรอืตราสญัลกัษณ์ และ/หรอื
รปูภาพ และ/หรอืเครื่องหมายอื่นใดทีใ่ชใ้นการสือ่ความหมายใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ใจ
ว่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งเกีย่วขอ้งกบัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท 
ไบเทค เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกจิของกองทรสัต์ตลอดระยะเวลาทีก่องทรสัต์
เป็นผูเ้ช่าทรพัยส์นิในโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค โดยไม่มคี่าใชจ้่าย 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-3 หน้า 55 จาก 98 

การจัดก ารความ
ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดระยะเวลาที่กองทรสัต์แต่งตัง้ให้ภิรชั รที แมนเนจเม้นท์ และ/หรอื กลุ่มบุคคล

เดยีวกนั เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ส าหรบัทรพัย์สนิที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่

หนึ่ง 

1. ผูใ้หส้ญัญาตกลงด าเนินการใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัหา
ผู้เช่ารายย่อยเพื่อเช่าพื้นที่และใช้บรกิารในทรพัย์สนิที่เช่าของกองทรสัต์ และ
รักษาผู้เช่ารายย่อยที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์ โดยจะไม่
ด าเนินการใด ๆ โดยทุจรติ หรอืโดยไม่เป็นธรรมอนัส่งผลใหผู้เ้ช่ารายย่อยที่เช่า
พืน้ทีใ่นทรพัยส์นิทีเ่ช่าของกองทรสัต์ในปัจจุบนัยกเลกิสญัญา หรอืไม่ต่อสญัญา
เช่าพื้นที่และสญัญาบรกิารพื้นที่ดงักล่าว และเขา้ท าสญัญาเพื่อเช่าพื้นทีอ่าคาร
ส านกังานอื่นของผูใ้หส้ญัญาหรอืผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนั โดยอนัไม่ชอบธรรม ทัง้นี้ เวน้แต่ผูเ้ช่ารายย่อยมคีวามประสงคจ์ะขอยา้ยหรอื
เฉพาะเจาะจงอาคารส านักงานอื่นของผู้ให้สญัญาเอง ไม่ให้น าข้อตกลงนี้มา
บงัคบัใช ้

2. ผูใ้หส้ญัญาตกลง และจะด าเนินการใหก้ลุ่มบุคคลเดยีวกนัตกลงว่าจะไม่น าขอ้มูล
ทางการคา้ใด ๆ ของกองทรสัต์ไปใชเ้พื่อประโยชน์ไม่ว่าแก่ตนเองหรอืบุคคลอื่น
ใด เวน้แต่เพื่อประโยชน์ของการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ หรอื เวน้
แต่เป็นขอ้มลูอนัเป็นทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนทัว่ไป 

3. หากผูใ้หส้ญัญา และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัเป็นผูม้หีน้าทีใ่นการจดัหาผูเ้ช่าราย
ย่อยในโครงการในอนาคต ผูใ้หส้ญัญาตกลงจะด าเนินการดงันี้ 
(1) ในกรณีที่ทรพัยส์นิที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่งมบีรเิวณ (Zone) และ

ขนาดพืน้ทีว่่างใหเ้ช่าทีต่รงตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่หรอื
ผู้เช่ารายย่อยรายเดิมซึ่งขอเช่าพื้นที่ เพิ่มเติม (“ผู้สนใจเช่าพื้นที่”) ที่
เทยีบเท่าหรอืใกลเ้คยีงกนักบัความตอ้งการของผูส้นใจเช่าพืน้ที่ 
(ก) ผูใ้หส้ญัญาจะด าเนินการให้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ท าการยื่นเสนอ

พื้นที่ให้เช่าส าหรับทรพัย์สินที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่งแก่ 
ผูส้นใจเช่าพืน้ที่ ก่อนการเสนอพืน้ทีใ่หเ้ช่าของโครงการในอนาคตให้
ผูส้นใจเช่าพืน้ทีพ่จิารณา 

(ข) ในกรณีที่ผู้สนใจเช่าพื้นที่ระบุความสนใจเช่าพื้นที่ของโครงการใน
อนาคตเป็นการเฉพาะเจาะจง ผู้ให้สญัญาจะด าเนินการให้ผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัยท์ าการยื่นเสนอพืน้ทีใ่หเ้ช่าในทรพัยส์นิทีล่งทนุในการ
เพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง แก่ผู้สนใจเช่าพืน้ที่พรอ้มกนักบัการเสนอพืน้ที่ให้
เช่าของโครงการในอนาคต ดงักล่าวดว้ย 

(2) ผูใ้หส้ญัญาตกลงและจะด าเนินการใหก้ารก าหนดค่าธรรมเนียมในการจดัหา
ผูเ้ช่ารายย่อย ใหเ้ป็นไปตามอตัราตลาด (ส าหรบัทรพัยส์นิประเภทเดยีวกบั
ทรพัยส์นิทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่งและโครงการในอนาคต) โดยจะ
ไม่ก าหนดค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่ารายย่อยเพื่อจูงใจให้เกิดการ
จดัหาผูเ้ช่ารายย่อยใหโ้ครงการในอนาคตมากกว่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในการ
เพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 
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การจัดก ารความ
ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ 

 

 

 

 
 

4. ผูใ้ห้สญัญาตกลงและจะด าเนินการให้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ดัเกบ็เอกสารที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อใหก้องทรสัต์สามารถสุ่มตรวจสอบการด าเนินงานขา้งต้นเป็นครัง้
คราว เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้สญัญา และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดียวกนั และ ผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัยไ์ดม้กีารด าเนินการตามมาตรการในการจดัการความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ข้างต้น โดยการสุ่มตรวจดงักล่าวจะต้องไม่กระทบการประกอบ
ธุรกจิหรอืการด าเนินงาน หรอืสรา้งภาระ หรอืค่าใชจ้่ายเกนิสมควรแก่ผูใ้หส้ญัญา 
และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผู้ให้สญัญา ทัง้นี้ การสุ่มตรวจจะเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้จ ัดการกองทรัสต์และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และจะต้องไม่กระทบการประกอบธุรกิจของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ หรือสร้างภาระ หรือค่าใช้จ่ายเกินสมควรแก่ผู้ บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์

ค า มั ่ น ว่ า จ ะ ใ ห้
กองทรสัต์ลงทุนใน
โครงการในอนาคต  

(Option to Buy/ 

Lease) 

 

ตลอดระยะเวลาที่สญัญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ผู้ให้สัญญา และ /หรือ กลุ่มบุคคล

เดียวกันตกลงให้ค ามัน่แก่กองทรัสต์ในการลงทุนในโครงการในอนาคต /1 โดย

กองทรสัต์มสีทิธใินการซื้อ และ/หรอืเช่า โครงการในอนาคตดงักล่าวเมื่อโครงการใน

อนาคตมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามเงื่อนไขตามที่ระบุดงัต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎระเบยีบ

อื่นใดทีม่ผีลใชบ้งัคบัท าใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิาร

เช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัตม์อียู่ได้ 

(1)  ในกรณีโครงการในอนาคตก่อสร้างแลว้เสรจ็และพรอ้มน าไปจดัหารายได ้

และมอีตัราการใชบ้รกิารหรอืการเช่าพืน้ที ่(Occupancy Rate) เกนิกว่ารอ้ย

ละ 90 ของอาคารใดอาคารหนึ่ง ผู้ให้สญัญาจะต้องแจ้งกองทรสัต์เป็นลาย

ลักษณ์อักษรโดยระบุข้อมูลของโครงการในอนาคตที่เพียงพอส าหรับ

กองทรสัต์ในการพจิารณาลงทุน เพื่อใหก้องทรสัต์พจิารณาท าค าเสนอตอบ

กลบัใหแ้ก่ผูใ้หส้ญัญา  

(2)  เมื่อกองทรสัต์แสดงความประสงค์จะเข้าลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าวไปยงั

ผูใ้หส้ญัญาโดยระบุขอ้ก าหนด ราคา ระยะเวลา และเงื่อนไขเกีย่วกบัการเขา้

ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว คู่สญัญาตกลงจะใชค้วามพยายามอย่างดทีีส่ดุใน

การเจรจาเงื่อนไขเกีย่วกบัการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว  

/1 โคงการในอนาคต หมายถงึโครงการอาคารส านกังาน ไม่ว่าจะเป็นอาคารใดอาคารหนึ่ง และ/หรอื

ทัง้หมดที่มคีุณสมบตัแิละอยู่ในเกรดเทยีบเคยีงกนักบัทรพัย์สนิทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่ง ที่

อาจมกีารพฒันาขึน้บนพืน้ทีโ่ครงการไบเทค  

เหตผิุดสญัญา 

 

 

ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามทีร่ะบุในกรณีดงักล่าวต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีทีผู่ใ้หส้ญัญาจงใจฝ่าฝืนหรอืจงใจไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้น
สญัญานี้หรอืผดิค ารบัรองทีใ่หไ้วใ้นสญัญาอนัเป็นขอ้สญัญาหรอืค ารบัรองที่
มนียัส าคญัและผูใ้หส้ญัญาไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขและปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง
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เหตผิุดสญัญา ตามสญัญาภายใน 30 วนั นับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้หรอืทราบถงึเหตุแห่งการ
ผดิสญัญานัน้หรอืภายในระยะเวลาใด ๆ ทีคู่่สญัญาไดต้กลงกนั 

(2) ในกรณีทีผู่ใ้หส้ญัญาถูกศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยห์รอืถูกศาลสัง่ใหล้ม้ละลายหรอื
อยู่ในขัน้ตอนการเลกิบรษิทั หรอืศาลมคี าสัง่ใหฟ้ื้นฟูกจิการของผูใ้หส้ญัญา 
ซึ่งกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้สัญญาราย
ดงักล่าวในการช าระหนี้หรอืปฏบิตัติามสญัญานี้ 

การเลิกสญัญา 1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดสญัญาตามที่ระบุในหัวข้อเหตุผิดสญัญาดังกล่าว
ขา้งต้น กองทรสัตม์สีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายและ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเกดิจาก
การทีม่เีหตุผดินดัหรอืผดิสญัญาเกดิขึน้นัน้จากผูใ้หส้ญัญา 

2. ในกรณีที่มีการเลิกกองทรสัต์ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยไม่ใช่
ความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และกองทรสัต์ไดแ้จง้ใหผู้ใ้หส้ญัญาทราบ
ถึงการเลกิกองทรสัต์เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วให้ถือว่าสญัญาฉบบันี้ สิ้นสุดลง 
โดยที่คู่ส ัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งได ้

 

8.5) สัญญาบริการท่ีปรินทรให้บริการแก่กองทรสัต์ (ส าหรบัทรพัย์สินท่ีใช้ประโยชน์

รว่มกนั( 

เนื่องจากมงีานระบบสาธารณูปโภคบางระบบที่โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทคใช้ประโยชน์

ร่วมกบัโครงการศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึง่กองทรสัต์ไม่ไดเ้ขา้ลงทุนในงานระบบดงักล่าว ปริ

นทรจงึจะเป็นผู้ด าเนินการให้บรกิารงานระบบดงักล่าวแก่กองทรสัต์ โดยมสีรุปรายละเอยีดสาระส าคญัของ

สญัญาดงัต่อไปนี้ 

คู่สญัญา ผูใ้หบ้รกิาร: บรษิทั ปรนิทร จ ากดั 

ผู้รบับรกิาร: บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะทรสัตีของ 
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ข อ บ เ ข ต ก า ร
ให้บริการ 

ปรนิทรตกลงจะจดัหาและให้บรกิารแก่กองทรสัต์ในทรพัย์สนิที่ใช้ประโยชน์ร่วมกนั 
(รายละเอยีดปรากฏตามส่วนที ่2 ขอ้ 3.2.-1.3 กรรมสทิธิแ์ละการบรหิารจดัการอาคาร
และงานระบบของอาคารส านกังานโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค) 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ให้บริการและการต่อ
สญัญา 

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าระยะเวลาการให้บรกิารตามสญัญานี้มกี าหนดนับตัง้แต่
วนัที่จดทะเบยีนสทิธกิารเช่าภายใต้สญัญาเช่าพืน้ทีโ่ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบ
เทคถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2566  และเมื่อครบก าหนดอายุสญัญาใหส้ญัญาต่ออายุไป
อกีครัง้ละ 3 ปี ภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ทุกประการ 

เห ตุ แ ห่ งก า ร เ ลิ ก
สญัญา 

 

ในกรณีทีคู่่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ไมว่่า
ขอ้ใดขอ้หนึ่ง ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งมหีนังสอืแจง้ใหคู้่สญัญาฝ่ายทีป่ฏบิตัผิดิสญัญา
ด าเนินการแกไ้ขและปฏบิตัิตามสญัญานี้ใหถู้กต้องและหากคู่สญัญาฝ่ายที่ปฏบิตัผิดิ
สญัญามไิดม้ดี าเนินการแกไ้ขใหถู้กต้องภายใน 60 วนั นับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ใหแ้กไ้ข

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84
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เห ตุ แ ห่ งก า ร เ ลิ ก
สญัญา 

ดงักล่าวนัน้ คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งมสีทิธบิอกเลกิสญัญาโดยแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และมสีทิธเิรยีกค่าเสยีหายไดต้ามจ านวนความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ก า ร ส้ิ น สุ ด ข อ ง
สญัญา 

1. ในกรณีที่เกดิเหตุเลกิสญัญาและมกีารใชส้ทิธใินการเลกิสญัญา ให้ถือว่าสญัญา
ฉบบันี้สิน้สดุลง 

2. ในกรณีทีส่ญัญาเช่าพืน้ทีโ่ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค สิน้สดุลงไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงดว้ย 

8.6) สญัญาบริการท่ีกองทรสัต์ให้บริการแก่ปรินทร (ส าหรบัพื้นท่ีจอดรถของกองทรสัต์( 

และ ภิรชับุรี (ส าหรบัสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีชัน้ 3 และ ชัน้ 9( 

คู่สญัญา ผู้ให้บรกิาร: บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะทรสัตีของ 
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ผูร้บับรกิาร: บรษิทั ปรนิทร จ ากดั และ บรษิทั ภริชับุร ีจ ากดั 

ข อ บ เ ข ต ก า ร
ให้บริการ 
 
 

การใหบ้รกิารแก่ปรนิทร 

กองทรสัต์ตกลงจะจดัหาและให้บรกิารแก่ปรนิทรในการให้บรกิารพื้นที่จอดรถของ
กองทรสัต ์ 

การใหบ้รกิารแก่ภริชับุร ี

กองทรสัตต์กลงจะจดัหาและใหบ้รกิารแก่ภริชับุรใีนการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีช่ ัน้ 3 และ ชัน้ 9  

ทัง้นี้ ขอ้ตกลงและรายละเอยีดในการใหบ้รกิารพืน้ที่จอดรถของกองทรสัต์ ใหเ้ป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญาใหบ้รกิารซึง่คู่สญัญาจะไดต้กลงกนั 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ให้บริการและการต่อ
สญัญา 

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าระยะเวลาการใหบ้รกิารตามสญัญานี้มกี าหนดนับตัง้แต่
วนัทีจ่ดทะเบยีนสทิธกิารเช่าภายใตส้ญัญาเช่าพืน้ทีโ่ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเท
คถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2566  และเมื่อครบก าหนดอายุสญัญาใหส้ญัญาต่ออายุไปอกี
ครัง้ละ 3 ปี ภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ทุกประการ 

เห ตุ แ ห่ งก า ร เ ลิ ก
สญัญา 

ในกรณีทีคู่่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไมป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ไมว่่า
ขอ้ใดขอ้หนึ่ง ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งมหีนังสอืแจง้ใหคู้่สญัญาฝ่ายทีป่ฏบิตัผิดิสญัญา
ด าเนินการแกไ้ขและปฏบิตัิตามสญัญานี้ใหถู้กต้องและหากคู่สญัญาฝ่ายที่ปฏบิตัผิดิ
สญัญามไิด้มดี าเนินการแกไ้ขให้ถูกต้องภายใน 60 วนันับแต่วนัที่ได้รบัแจง้ใหแ้กไ้ข
ดงักล่าวนัน้ คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งมสีทิธบิอกเลกิสญัญาโดยแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และมสีทิธเิรยีกค่าเสยีหายไดต้ามจ านวนความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ก า ร ส้ิ น สุ ด ข อ ง
สญัญา 

1.1 ในกรณีที่เกดิเหตุเลกิสญัญาและมกีารใชส้ทิธใินการเลกิสญัญา ให้ถือว่าสญัญา
ฉบบันี้สิน้สดุลง 

2.1 ในกรณีทีส่ญัญาเช่าพืน้ทีโ่ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค สิน้สดุลงไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ใหถ้อืว่าสญัญาฉบบันี้สิน้สดุลงดว้ย 
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9) การกู้ยืมเงิน 

9.1) วิธีการกู้ยืมเงิน 

กองทรสัต์อาจกู้ยืมเงนิหรอืก่อภาระผูกพันไม่ว่าจะมีการให้หลกัประกนัไว้ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดย
จะต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์การกู้ยมืเงนิ หรอืการก่อภาระผูกพนัตามที่กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด หรอื
ตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี้  ต้องเป็นการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพันเพื่อวตัถุประสงค์
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่าซึง่เป็นทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ 

(ข) น ามาใชใ้นการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

(ค) น ามาใช้เพื่อการดูแล ซ่อมบ ารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพย์สินของกองทรัสต์ ได้แก่

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ หรอือสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์มสีทิธกิารเช่าใหอ้ยู่ในสภาพ

ดแีละพรอ้มน าไปจดัหาผลประโยชน์ 

(ง) ต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพิม่เตมิบนทีด่นิทีม่อียู่แลว้ซึง่เป็นของกองทรสัตห์รอืทีก่องทรสัต์มี

สทิธกิารเช่าเพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

(จ) ช าระเงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัของกองทรสัต์ 

(ฉ) เหตุจ าเป็นอื่นใดตามทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์เหน็สมควรเพื่อบรหิารจดัการกองทรสัตแ์ละเป็นไป

เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

ทัง้นี้ การกูย้มืเงนิจะกระท าโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นส าคญั และในกรณีทีเ่ป็น
การกูย้มืเงนิเพื่อปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตม์กีรรมสทิธิ ์และ/หรอืสทิธกิารเช่าตามวตัถุประสงคท์ี ่3 
หรอืเพื่อต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพิม่เตมิบนทีด่นิทีม่อียู่แลว้ทีก่องทรสัต์มกีรรมสทิธิ ์และ/หรอืสทิธกิารเช่า
ตามวตัถุประสงคท์ี ่4 กองทรสัตจ์ะตอ้งค านึงถงึก าหนดเวลาเช่าทีเ่หลอือยู่ตามสญัญาเช่า 

ในส่วนของอตัราส่วนการกู้ยืมเงนิของกองทรสัต์ กองทรสัต์มีข้อจ ากดัในการกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน
อตัราสว่นรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์และในกรณีทีก่องทรสัตม์อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่
ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment grade) มูลค่าการกูย้มืจะไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวม
ของกองทรสัต ์โดยอตัราสว่นดงักล่าวจะค านวณโดยการนบัรวมการกูย้มืและทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ 

9.2) สรปุสาระส าคญัของสญัญากู้ยืมและรายละเอียดการวางหลกัประกนัการกู้ยืมเงิน 

ส าหรบัทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง กองทรสัตอ์าจจะใชแ้หล่งเงนิทุนสว่นหนึ่งจาก
การกูย้มืเงนิ โดยทรสัตใีนฐานะทรสัตขีองกองทรสัตจ์ะเขา้ท าสญัญาเงนิกูก้บัธนาคารพาณิชย ์และ/หรอืสถาบนั
การเงนิ และ/หรอืบรษิัทประกนัชวีติ และ/หรอืบรษิัทประกนัวนิาศภยั และ/หรอืนิติบุคคลอื่นใดที่สามารถให้
สนิเชื่อแก่กองทรสัตไ์ด ้ (รวมเรยีก “ผูใ้หกู้”้) ซึง่อาจรวมถงึธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  ซึง่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกนักับทรสัตี ทัง้นี้ ในเบื้องต้น ผู้ให้กู้ได้เสนอวงเงินสนิเชื่อประเภทต่าง ๆ  ในวงเงนิรวมทัง้หมด
จ านวนไม่เกนิ 750 ลา้นบาท ประกอบดว้ยวงเงนิกูร้ะยะยาวจ านวนไม่เกนิ 700 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรบัการ
ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่ง วงเงนิกู้ระยะสัน้จ านวนไม่เกนิ 50 ลา้นบาท เพื่อใช้
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เป็นเงนิทุนหมุนเวียนของกองทรสัต์ โดยข้อก าหนดและเงื่อนไขของการกู้ยืมเงนิดงักล่าวจะเป็นไปตามที่
ก าหนดในสญัญาเงนิกู้ สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง ระหว่างทรสัตีในฐานะทรสัตี
ของกองทรสัตก์บัผูใ้หกู้ ้หรอืระหว่างคู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมเีงื่อนไขทีส่ าคญัเบือ้งตน้ ดงัต่อไปนี้ 

ผูใ้ห้กู้ ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงนิ และ/หรอืบริษัทประกนัชีวิต และ/หรือบริษัท
ประกนัวนิาศภยั และ/หรอืนิตบิุคคลอื่นใดทีส่ามารถใหส้นิเชื่อแก่กองทรสัตไ์ด้ 

ผูกู้้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศกระท าการแทนโดยทรสัตี 

วงเงินกู้ (ล้านบาท( 

 

 

 

 

 

 

วงเงนิกูท้ ัง้หมดจ านวนวนรวมไม่เกนิ 750 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 

วงเงนิกู ้Tranche A :  ประเภทวงเงนิกูร้ะยะยาวจ านวนไม่เกนิ 700 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรบั
การลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง  ได้แก่
สทิธกิารเช่าพืน้ทีอ่าคารส านกังานโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค
และทรพัยส์นิอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน 

วงเงนิกู ้Tranche B:   ประเภทวงเงนิกูร้ะยะสัน้ โดยออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิไวเ้ป็นหลกัฐาน ซึง่
เป็นวงเงนิสนิเชื่อหมุนเวยีนแบบที่อาจยกเลกิวงเงนิได ้โดยพจิารณา
ทบทวนหรอืต่อระยะเวลาวงเงนิทุกปี จ านวนไม่เกนิ 50 ลา้นบาท เพื่อ
ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบัทรพัยส์นิหลกัที่ลงทุนในการเพิม่ทุน
ครัง้ทีห่นึ่ง 

อัตราดอกเบี้ยและ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
เก่ียวกับการจัดหา
เงินกู้ยืม 

วงเงนิกู ้Tranche A : อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา จะไม่ เกิน MLR (Minimum Loan 
Rate) ลบดว้ยรอ้ยละ1.5 ตลอดอายุสญัญาเงนิกู ้

 อนึ่ง อตัราดอกเบี้ย “MLR” (Minimum Loan Rate) คอืผลเฉลี่ยของ
อัตราดอกเบี้ยส าหรับเงินกู้ของลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีของธนาคาร
พาณิชย ์4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งอตัราดังกล่าวอาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดต้ามประกาศของสถาบนัการเงนิแต่ละราย 

วงเงินกู้ Tranche B: อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา จะไม่เกิน MLR (Minimum Loan 
Rate) ลบดว้ยรอ้ยละ 2.00 ตลอดอายุสญัญาเงนิกู ้

 อนึ่ง อตัราดอกเบี้ย “MLR” (Minimum Loan Rate) คือผลเฉลี่ยของ
อัตราดอกเบี้ยส าหรับเงินกู้ของลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีของธนาคาร
พาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งอตัราดังกล่าวอาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดต้ามประกาศของสถาบนัการเงนิแต่ละราย 

ทัง้นี้ อาจมคี่าธรรมเนียมอื่น ๆ เกีย่วกบัการจดัหาเงนิกูย้มืตามทีก่องทรสัต์และผูใ้หกู้อ้าจจะ
ก าหนดในสญัญาเงนิกูต่้อไป 

ระยะเวลาช าระคืน วงเงนิกู ้Tranche A : ระยะเวลาช าระคนืเงนิกูไ้ม่เกนิ 5 ปีนบัแต่วนัเบกิถอนเงนิกูค้รัง้แรก  
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เงินกู้ วงเงนิกู ้Tranche B :  ระยะเวลาช าระคนืเงนิกูไ้ม่เกนิ 1 ปีนบัแต่วนัทีอ่อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิแต่
ละฉบบั  

การช าระเงินต้นของ
วงเงิน 

วงเงนิกู ้Tranche A : ช าระคนืเงนิตน้ทัง้จ านวนเมื่อครบก าหนดอายุสญัญาเงนิกู ้ 

วงเงนิกู ้Tranche B :  ช าระคนืเงนิตน้ทัง้จ านวนเมื่อครบก าหนดวนัทีอ่อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิแต่
ละฉบบั   

การช าระดอกเบี้ย ช าระรายเดอืน 

หลกัประกนัการกู้ยืม 

 

 

 

 

 

 

1. การก่อหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาเช่าพืน้ทีโ่ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

2. การก่อหลกัประกนัทางธุรกจิบนงานระบบ หรอืระบบสาธารณูปโภค เครื่องมอื รวมถึง
อุปกรณ์ต่าง ๆ และ/หรอืสทิธเิรยีกรอ้งภายใต้สญัญาซือ้ขายสงัหารมิทรพัยโ์ครงการภิ
รชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

3. การก่อหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญารบับรกิารพืน้ทีส่ว่นกลาง 

4. การก่อหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาใหบ้รกิารสาธารณูปโภค 

5. การก่อหลกัประกนัทางธุรกจิบนสญัญาใหบ้รกิารพืน้ทีจ่อดรถ 

6. การก่อหลักประกันทางธุรกิจบนสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
กองทรสัต ์

7. การสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยัทรพัยส์นิส าหรบัความเสีย่งภยัทุกประเภท (Property 
All Risk Insurance) และกรมธรรม์ประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption 
Insurance) ของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ยกเวน้ประกนัภยัความรบัผดิต่อ
บุคคลภายนอก โดยระบุชื่อผู้ให้กู้เป็นผู้รบัประโยชน์ร่วม (co-beneficiary) และ/หรือ 
เป็นผูเ้อาประกนัร่วม (co-insured)  

นอกเหนือจากเงื่อนไขทีร่ะบุขา้งต้น ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เกีย่วกบัการใหห้ลกัประกนั
การกูย้มืนี้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขในสญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิที่
เกีย่วขอ้งซึง่คู่สญัญาจะไดต้กลงกนั  

"การก่อหลกัประกนัทางธุรกจิ" หมายถงึ การตราทรพัยส์นิเพื่อเป็นหลกัประกนัการช าระหนี้
ตามพระราชบญัญัติหลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ. 2558 ซึ่งสทิธเิรยีกร้องสามารถน ามาเป็น
หลกัประกนัได ้รวมถงึ สทิธเิรยีกรอ้งทีจ่ะไดร้บัเงนิค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าทีเ่กีย่วข้อง และ
สิทธิในเงินฝากในบัญชีที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้กู้จะบังคับหลักประกันได้ เมื่อมีเหตุบังคับ
หลกัประกนั ตามที่ระบุไว้ในสญัญาหลกัประกนั รวมถึงเหตุผดิสญัญาภายใต้สญัญาเงนิกู ้
(อาทเิช่น ผูกู้ไ้ม่ช าระหนี้เงนิทีถ่งึก าหนด ผูกู้ผ้ดิขอ้ปฏบิตัภิายใต้เอกสารทางการเงนิ รวมทัง้
ผูกู้ล้้มละลาย เป็นต้น) และ ผูใ้ห้กูไ้ด้มหีนังสอืแจ้งเหตุบงัคบัหลกัประกนัแก่คู่สญัญา ตามที่
ก าหนดในพระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกจิ 

ข้ อ ป ฏิ บั ติ ท า ง
การเงินหลกั  

(Key Financial 

1. ผู้กู้จะต้องด ารงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม 
(Funded Interest Bearing Debt to Total Asset Ratio) ใหไ้ม่เกนิกว่ารอ้ยละ 35.00 

2. ผูกู้จ้ะต้องด ารงสถานะอตัราส่วนการก่อหนี้สนิทีม่ีภาระดอกเบีย้ใหไ้ม่เกนิกว่า 5.5 เท่า 
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Covenants) ของก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้และค่าใชจ้่ายทางการเงนิ ภาษ ีค่าเสือ่มราคา 
ค่าตดัจ าหน่ายปรบัปรุงด้วยรายการอื่นที่มใิช่เงนิสด (Funded Interest Bearing Debt 
to EBITDA Ratio)  

โดยขอ้ก าหนด เงื่อนไขและรายละเอยีดการค านวณใหเ้ป็นไปตามสญัญาเงนิกู ้

ข้อตกลงหลกัของผู้กู้ 
(Key Covenants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผู้กู้ตกลงว่าจะไม่ด าเนินการใด ๆ ดงัต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบัความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หกู้ ้หรอืไดร้บัยกเวน้ตามทีร่ะบุในสญัญาเงนิกู้ 

 ก่อหนี้ที่มีดอกเบี้ยหรือก่อหนี้หรือภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับ ธนาคาร
พาณิชย์ สถาบนัการเงนิ บรษิัทประกนัชวีติ บรษิัทประกนัวนิาศภยั และ/หรอืนิติ
บุคคลอื่นใดที่สามารถให้สนิเชื่อแก่กองทรสัต์ได้ ยกเว้นในกรณีการกู้ยมืเงนิตาม
การด าเนินธุรกิจปกติของกองทรสัต์ และ/หรือ การกู้ยืมเพื่อลงทุนในทรพัย์สิน
เพิม่เตมิของกองทรสัต์ 

 ก่อภาระผูกพันอื่นใดเหนือทรพัย์สินหลักของกองทรสัต์ในลักษณะที่ไม่ใช่การ
ด าเนินธุรกจิปกตขิองผูกู้ ้

 เขา้ท าสญัญาให้เช่าและสญัญาให้บรกิารพืน้ทีท่ี่มอีายุสญัญามากกว่า 3 ปี เวน้แต่
เป็นการท าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารที่เข้าลกัษณะตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
เงนิกู ้

2. ภริชับุร ีจะต้องรกัษาสดัส่วนการถือหุ้นในกองทรสัต์ไม่ต ่ากว่าที่ระบุไวใ้นสญัญาตกลง
กระท าการทีท่ าขึน้ระหว่างกองทรสัต ์และภริชับุร ี

3. ขอ้ตกลงอื่นใดที่ผู้ให้กู้ก าหนดให้ผู้กู้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา
เงนิกูท้ีคู่่สญัญาตกลงกนั 

นอกเหนือจากเงื่อนไขทีร่ะบุขา้งต้น ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เกีย่วกบัการใหส้นิเชื่อนี้ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขในสญัญาเงนิกู ้สญัญาหลกัประกนั และเอกสารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่
คู่สญัญาจะไดต้กลงกนั ภายใตห้ลกัเกณฑท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายก าหนด 

ค่าธรรมเนียมการ
ช าระห น้ี ก่อนครบ
ก าหนด 

สามารถช าระคนืหนี้ก่อนครบก าหนดได้ โดยไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม และไม่เสยีค่าใชจ้่าย
อื่นใด ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขในสญัญาเงนิกูท้ีคู่่สญัญาตกลงกนั 

ก ร ณี ผิ ด สั ญ ญ า 
(Events of Default) 

กรณีผดิสญัญาตามเงื่อนไขมาตรฐานต่าง ๆ และกรณีผดิสญัญาอื่นใดตามเงื่อนไขทีก่ าหนด
ในสญัญาเงนิกู ้และเอกสารทางการเงนิที่คู่สญัญาตกลงกนั โดยอาจรวมถึงกรณีผดิสญัญา
หากมีการไม่ช าระหนี้เงนิที่ถึงก าหนด การผิดขอ้ปฏบิตัิภายใต้เอกสารทางการเงนิ การที่
เอกสารหลกัประกนัไม่มผีลใชบ้งัคบัหรอืสิน้ผลผูกพนั การเปลี่ยนแปลงในทางทีไ่ม่เป็นคุณ
อย่างมนียัส าคญั 

ข้ อ ก า ห น ด แ ล ะ
เง่ือนไขอ่ืน 

นอกเหนือจากเงื่อนไขทีร่ะบุขา้งต้น ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เกีย่วกบัการใหส้นิเชื่อนี้ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขในสญัญาเงินกู้ สญัญาหลกัประกัน และเอกสารทางการเงินอื่น ๆ ที่
คู่สญัญาตกลงกนัภายใตห้ลกัเกณฑท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายก าหนด 
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หมายเหตุ :  * สถานะอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ย/การกู้ยมืเงนิของกองทรสัต์ต่อทรพัย์สนิ
รวมของกองทรสัต์ ณ วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึง่อา้งองิจากงบ
ก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบังวด 12 เดอืน จะอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 23.23 ทัง้นี้  อตัราส่วนนี้อาจ
มกีารเปลีย่นแปลงไป ซึง่จะขึ้นอยู่กบัมูลค่าทรพัยส์นิสุดท้ายทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน รวมถงึมูลค่าการกูย้มืที ่
เกดิขึ้นจรงิ 

** สถานะอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อก าไรจากการด าเนินงาน ก่อนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน ภาษี ค่าเสือ่มราคา ค่าตัดจ าหน่ายปรบัปรุงด้วยรายการอืน่ทีม่ ิใช่เงินสด (Funded Interest 
Bearing Debt to EBITDA Ratio) ณ วนัทีก่องทรสัต ์ BOFFICE เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่
ทุนครัง้ทีห่นึง่อา้งองิจากงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติส าหรบังวด 12 เดอืน จะอยู่ทีป่ระมาณ 3.86 
เท่าทัง้นี้  อตัราส่วนน้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงไป ซึง่จะขึ้นอยู่กบัมูลค่าทรพัยส์นิสุดทา้ยทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน 
รวมถงึมลูค่าการกูย้มืทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

อย่างไรกด็ ีกองทรสัตอ์าจมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืเงนิซึง่ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีด

เพิม่เตมิไดจ้าก สว่นที ่2 ขอ้ 5.1.10 "ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นจากการกูย้มื" 

9.3) ประโยชน์จากการกู้ยืม 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์คีวามเหน็ว่าการกูย้มืเงนิเพื่อใชส้ าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการ

เพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เนื่องจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์จะไดร้บัประโยชน์จากต้นทุนทาง

การเงนิของกองทรสัต์ทีต่ ่าลงเมื่อเทยีบกบัการลงทุนในทรพัยส์นิโดยใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ก่นัก

ลงทุนเพยีงอย่างเดยีว โดยอตัราดอกเบีย้ทีก่องทรสัตต์อ้งช าระในการกูย้มืเงนิในครัง้นี้กอ็ยู่ในเกณฑท์ีใ่กลเ้คยีงกบัอตัรา

การกูย้มืเงนิของลูกคา้ชัน้ดทีีธ่นาคารพาณิชยใ์นประเทศส่วนใหญ่เสนอใหก้บัลูกคา้ของตนทีป่ระกอบธุรกจิส านกังานให้

เช่า และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั (เช่น ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัสทิธริะหว่างเจา้หนี้และผูถ้อืหุน้/หน่วยทรสัต ์และปัจจยั

ความเสี่ยงอื่น ๆ) นอกจากนัน้เมื่อมีการเข้าท าสญัญาเงนิกู้ฉบบัจรงิ ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการให้เงื่อนไขใน

สญัญาเงนิกูฉ้บบัจรงิ ไม่ดอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์อย่างไรกต็าม ในกรณีที่

กองทรสัต์ได้รบัข้อเสนอในการกู้ยืมเงนิจากธนาคารพาณิชย์ที่มีข้อก าหนดและเงื่อนไขดีกว่าในปัจจุบัน เช่น อตัรา

ดอกเบีย้ต ่ากว่าระยะเวลาช าระช าระคนืเงนิกูน้านกว่า หรอืไม่มหีลกัประกนัการกูย้มื เป็นตน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวน

สทิธิใ์นการใชเ้งนิกูย้มืจากขอ้เสนอดงักล่าว โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบถงึการเปลีย่นแปลง

ก่อนการใชว้งเงนิดงักล่าว 

จ านวนเงนิทีก่องทรสัต์จะกูย้มื ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการกูเ้งนิและหลกัประกนั อาจจะ

แตกต่างจากทีเ่ปิดเผยขา้งต้นขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น สภาวะดอกเบีย้ในตลาด มลูค่าเงนิทุนทีก่องทรสัต์ระดมทุนได ้

หลกัเกณฑท์ีผู่ใ้หกู้ก้ าหนด และมูลค่าการลงทุนสุดทา้ยทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุน

ครัง้ทีห่นึ่ง 

 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-3 หน้า 64 จาก 98 

 

9.4) สถานะการกู้ยืมเงินของกองทรสัตใ์นปัจจบุนั   

ผูใ้ห้
สินเช่ือ 

จ านวนเงินกู้
คงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

(ล้านบาท( 

วตัถปุระสงคก์ารกู้ยืมเงิน 

การปฏิบติัตาม 
สญัญากู้ยืมเงินท่ี

ผา่นมาของ
กองทรสัต ์ 

รอ้ยละการกู้ยืม
เงินเมื่อเทียบกบั
มูลค่าทรพัยสิ์น
รวม (TAV( ของ
กองทรสัต/์1 

ธนาคาร 
กสกิรไทย 
(มหาชน) 

1,720.00 
เพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะ

ลงทุนครัง้แรก 
เป็นไปตามสญัญา  24.70 

/1ค านวณจากมลูค่าสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมมีลูค่าสนิทรพัยร์วมเท่ากบั 

6,963,658,604 บาท 

 ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทรสัต์มกีารกู้ยืมเงนิเพิ่มเติมส าหรบัการลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี้ ประมาณ 750 

ลา้นบาท ประกอบดว้ยวงเงนิกูร้ะยะยาวจ านวนไมเ่กนิ 700 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั

ทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง วงเงนิกูร้ะยะสัน้จ านวนไม่เกนิ 50 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของ

กองทรสัต ์ซึง่เมื่อรวมกบัการกูย้มืของกองทรสัต์ในปัจจุบนั กองทรสัตจ์ะมกีารกูย้มืประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 24 

ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ภายหลงัการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง (ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่

กองทรสัตส์ามารถกูย้มืเงนิไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวม)  

9.5) การส ารองเงินเพื่อช าระคืนเงินกู้ของกองทรสัต ์ 

เน่ืองจากสญัญาเงนิกู้ของกองทรสัต์ไม่มกีารก าหนดให้มกีารจ่ายช าระคนืเงนิต้นบางส่วนก่อนครบ

ก าหนดอายุสญัญา และ/หรอื การกนัส ารองเงนิส าหรบัการช าระคนืเงนิกู ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึยงัไม่มนีโยบาย

ในการกนัส ารองเงนิส าหรบัการช าระคนืเงนิกูย้มืก่อนครบก าหนดอายุสญัญา แต่มนีโยบายพจิารณาทางเลอืก

ในการระดมทุนดว้ยวธิต่ีาง ๆ อาทเิช่น การเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ และ/หรอืการเสนอขายหุน้กู ้และ/

หรือการกู้ยมืจากธนาคารพาณิชย์ (และ/หรือสถาบนัการเงนิ และ/หรอืบริษัทประกนัชีวติ และ/หรอืบรษิัท

ประกนัวนิาศภยั และ/หรอืนิตบิุคคลประเภทอื่น) ทีส่ามารถใหส้นิเชื่อแก่กองทรสัตไ์ดเ้พื่อช าระคนืหนี้เงนิกูย้มื

เดมิ (Refinance) เป็นต้นทัง้นี้ กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืเงนิ ซึง่ผูล้งทุนสามารถศกึษา

รายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก สว่นที ่2 ขอ้ 5.1.10 "ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นจากการกูย้มื" 

9.6) ความสัมพันธ์ และเหตุผลความจ าเป็นของการกู้ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และ

ความเหน็เก่ียวกบัเง่ือนไขตามสญัญากู้ยืมเงิน  
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ความสมัพนัธร์ะหว่างทรสัตกีบัผูใ้หกู้ ้

ผูใ้หกู้เ้ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของทรสัตโีดยถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้

ของทรสัต ีซึ่งการเขา้ท าธุรกรรมการกู้ยมืจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัทรสัตี อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัต ี

เหตุผลความจ าเป็นของการกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของทรสัต ี

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็ว่าการกูย้มืเงนิจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของทรสัตี

นัน้มกีารก าหนดเงื่อนไขในสญัญาเงนิกูท้ีเ่ป็นเงื่อนไขทางการคา้ตามปกต ิเป็นประโยชน์ต่อกองทรสัต ์มคีวาม

สมเหตุสมผล และไม่ท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์ โดยคณะกรรมการของผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้การ

เปรียบเทียบเงื่อนไขภายใต้สญัญาเงินกู้ของผู้ให้กู้กับข้อเสนอเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์อื่นแล้วเห็นว่า

สมเหตุสมผล และผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ท าธุรกรรมไม่มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรม

นัน้ โดยการด าเนินธุรกรรมดงักล่าวจะค านึงถงึผลประโยชน์ของกองทรสัต ์และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เป็นส าคญั 

ความเหน็เกีย่วกบัเงื่อนไขตามสญัญาการกูย้มืเงนิ 

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์พิจารณาแล้วเหน็ว่าธุรกรรมการกู้ยมืเงนิของกองทรสัต์เป็น

ธุรกรรมที่มลีกัษณะเฉพาะที่ให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งมขีอ้ก าหนดและเงื่อนไขภายใต้สญัญาเงนิกู้ที่สอดคลอ้งกบั

ลกัษณะเฉพาะของกองทรสัต ์ทัง้นี้ คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบขอ้เสนอการ

กูย้มืเงนิจากธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัต ีกบัขอ้เสนอการกูย้มืเงิน

จากสถาบนัการเงนิอื่น โดยในการเปรยีบเทยีบ คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดม้กีารพจิารณาหลาย

ปัจจยัร่วมกนั เช่น อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมื ระยะเวลาผ่อนช าระ การช าระเงนิต้น ขอ้ปฏบิตัิทางการเงนิ และ

เงื่อนไขปลกีย่อยอื่น ๆ ซึง่ในการพจิารณาเปรยีบเทยีบจะค านึงถงึประโยชน์ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวของ

กองทรสัต์ โดยที่อตัราดอกเบี้ยเป็นเพียงหนึ่งในปัจจยัในการพิจารณาเท่านัน้ ซึ่งทรสัตีไม่สามารถเข้ามา

แทรกแซงและมีอิทธิพลในการพิจารณาอนุมัติและการก าหนดเงื่อนไขสญัญาเงินกู้ของผู้ให้กู้ได้ ดังนัน้ 

คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามเหน็ว่าธุรกรรมทีก่องทรสัต์จะกูย้มืเงนิจากบุคคลที่เกีย่วโยงกนั

ของทรสัตีไม่ได้ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืท าให้กองทรสัต์เสยีประโยชน์จากการเข้าท า

ธุรกรรม เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์

3.2.2 ข้อพิพาทหรอืข้อจ ากดัในทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

-ไม่ม-ี  

3.2.3 การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 
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1) ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) มหีน้าทีด่ าเนินการจดัหา

ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งซึง่ไดแ้ก่ 

1.1) สทิธกิารเช่าพืน้ทีร่ะยะยาวบางสว่นในโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ไดแ้ก่ พืน้ทีส่ว่น

ส านักงานให้เช่า พื้นที่ส่วนกลางส่วนส านักงาน พืน้ที่จอดรถส่วนส านักงาน พื้นที่ส าหรบังานระบบ

หลกัของส่วนส านักงาน และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  เป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่

กองทรสัตจ์ดทะเบยีนสทิธกิารเช่าในโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

1.2) กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท 

ไบเทค 

(ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิไดใ้นส่วนที ่2 ขอ้ 

3.2.1 "ขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึง่") 

การเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัทีด่แีละต่อเน่ืองในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะก าหนดนโยบายและกลยุทธท์ีเ่หมาะสมในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์เพื่อสรา้งรายไดใ้นเชงิ

พาณิชยใ์หแ้ก่กองทรสัต ์และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม  

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะท าสญัญาแต่งตัง้และว่าจ้าง ภิรชัแมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นผู้มปีระสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัย์ประเภทอาคารส านักงาน ให้ท าหน้าที่เป็นผู้บรหิาร

อสงัหาริมทรพัย์ (Property Manager) ทัง้นี้  ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์มีหน้าที่ด าเนินงานตามนโยบายที่

ก าหนดโดยผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีจ่ะด าเนินการบรหิารทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้

ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง โดยผูจ้ดัการกองทรสัตม์นีโยบายและกลยุทธใ์นการจดัหาผลประโยชน์ ดงันี้  

 การบริหารทรัพย์สินโดยการติดตามผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปีโดย

เปรยีบเทยีบกบังบประมาณประจ าปีรวมถึงผลประกอบการของกองทรสัต์ในอดตีเพื่อให้

กองทรสัตไ์ดร้บัก าไรจากการด าเนินงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด  

 การก าหนดอตัราค่าเช่าใหเ้หมาะสม 

 การพฒันาประสทิธภิาพการด าเนินงานพรอ้มทัง้ควบคุมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

 การเพิ่มศักยภาพของทรพัย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนโดยการดูแลรกัษาพื้นที่ของ

โครงการและพฒันาปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของทรพัยส์นิ 

ภายหลงัจากกองทรสัต์เข้าลงทุนในทรพัย์สนิ กองทรสัต์จะเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่า และเจ้าของ

กรรมสิทธิใ์นทรพัย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน (แล้วแต่กรณี) กองทรัสต์มีนโยบายที่จะด าเนินการจัดหา
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ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง โดยน าพืน้ทีข่องทรพัยส์นิดงักล่าวออกใหเ้ช่า

แก่ผู้ เช่า ทัง้นี้  ภิรัชแมนเนจเม้นท์ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  จะเป็นผู้ที่จ ัดการงานบริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ การน าทรพัย์สนิไปจดัหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื้นที่ตามนโยบายของ

ผู้จ ัดการกองทรสัต์ ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่า  และจดัเก็บค่าเช่าเพื่อน าส่ง

กองทรสัต์ ตลอดจนการจดัใหม้กีารบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตใ์หอ้ยู่ในสภาพทีด่ี

และพร้อมจดัหาผลประโยชน์ โดยกองทรสัต์จะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม

ทรพัย์สนิ (ดงัรายละเอยีดตามสรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ในส่วนที่ 2 ขอ้ 

3.2.11-8 "สรุปสาระส าคญัของสญัญาโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค")  

ทัง้นี้ จากรปูแบบการจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ รายไดแ้ละกระแสเงนิสดทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บั

จากการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง ไดแ้ก่ 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารเป็นรายได้ทีก่องทรสัต์จะได้รบัจากการปล่อยเช่าพื้นทีอ่าคารส านักงาน 

และพื้นที่ร้านค้าให้แก่ผู้เช่าโดยตรง ซึ่งผู้เช่าจะน าพื้นที่อาคารส านักงานไปประกอบกจิการของตนเอง โดย

กองทรสัต์คดิค่าเช่าและค่าบรกิารจากผูเ้ช่าเป็นอตัราคงทีต่ามขนาดของพื้นทีโ่ดยสญัญามาตรฐานส่วนใหญ่ที่

ท ากบัผูเ้ช่าในปัจจุบนัมอีายุสญัญา 3 ปี โดยผูเ้ช่าช าระค่าเช่าและค่าบรกิารเป็นรายเดอืนใหแ้ก่กองทรสัต ์ 

รายไดอ้ื่น 

รายไดอ้ื่นเป็นรายไดส้่วนทีเ่กีย่วเน่ืองจากรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร ประกอบดว้ย รายไดค้่าทีจ่อด

รถ ค่าแอรล่์วงเวลา ค่าสาธารณูปโภคทีเ่รยีกเกบ็จากผูเ้ช่า รายไดจ้ากการบรกิาร รายไดจ้ากการส่งเสรมิการ

ขายและค่าโฆษณา (ส่วนแบ่งจากรายไดส้ทุธขิองสื่อจอภาพแอลซดี)ี รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารพืน้ที่

งานระบบโทรคมนาคม รายไดค้่าปรบั และค่าท าบตัรผ่านเขา้ออกอาคาร เป็นตน้  

ทัง้นี้ กองทรสัตจ์ะเขา้ท าสญัญาใหเ้ช่าพืน้ทีต่ามรปูแบบทีส่ านกังาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจ

หน้าที่อนุญาตให้ด าเนินการได ้กบัผูเ้ช่าโดยตรง ซึง่สญัญาดงักล่าวจะมคีวามเป็นมาตรฐานโดยมหีลกัเกณฑ์

และเงื่อนไขของสญัญาคล้ายคลงึกนัส าหรบัผู้เช่าทุกราย โดยกองทรสัต์จะเข้าท าสญัญาให้เช่าพื้นที่อาคาร

ส านักงานแก่ผู้เช่าโดยตรง และกองทรสัต์จะเรยีกเกบ็ค่าเช่าในรูปแบบของค่าเช่าคงที่อย่างไรกด็ ีในกรณีที่

ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งมผีูเ้ช่าเดมิอยู่แลว้ และผูเ้ช่ารายดงักล่าวปฏเิสธทีจ่ะจ่ายค่าเช่า

และค่าบรกิารใหก้บักองทรสัต์โดยตรงหลงัจากทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนแลว้ ภริชับุรแีละเพนต้า 591 จะยงัคงให้

สทิธกิารเช่าแก่ผูเ้ช่าดงักล่าวต่อไปจนกว่าสญัญาใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารส านกังานของผูเ้ช่ารายนัน้  ๆ จะสิน้สุดลง 

ทัง้นี้ ผลประโยชน์ใด ๆ ซึ่งรวมถึงเงนิประกนัตามสญัญาจากผู้เช่าอาคารส านักงานอนัเป็นผลประโยชน์ที่

กองทรสัต์ควรจะได้รบั และภิรชับุรีและเพนต้า 591 ได้รบัจากผู้เช่าดังกล่าว ภิรชับุรีและเพนต้า 591 จะ

ด าเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่กองทรสัต์ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้รบัผลประโยชน์

ดงักล่าว  
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ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีก่องทรสัต์การลงทุนในทรัพยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง จะมกีาร

กระจายตวัในดา้นระยะเวลาคงเหลอืของสญัญาเช่า ประเภทธุรกจิของผูเ้ช่า และสดัสว่นพืน้ทีเ่ช่าของผูเ้ช่าราย

ใหญ่ดงัต่อไปนี้ 

- อายุคงเหลอืของสญัญาเช่าของผูเ้ช่า 

ปีท่ีครบก าหนดอายุ
สญัญาเช่า (พ.ศ.) 

สดัส่วนของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด (รอ้ยละ) 

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนครัง้
แรก 

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนใน
การเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

รวมทรพัยสิ์นภายหลงั
การลงทุนเพ่ิมเติม 

2563 8.7 29.5 16.9 

2564 45.5 47.1 46.2 

2565 42.3 2.5 26.6 

2566 2.2 20.0 9.2 

รวมพืน้ทีท่ีม่ผีูเ้ช่า 98.7 99.1 98.9 

พืน้ทีว่่าง 1.3 0.9 1.1 

รวม 100.0 100.0 100.0 

- ขอ้มลูประเภทธุรกจิของผูเ้ช่าในโครงการ (คดิตามสดัสว่นของพืน้ทีท่ีม่ผีูเ้ช่า) 

ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้แรก ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

 

 

ธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภค         .......................................... 45% 

ธุรกจิใหบ้รกิาร                      .......................................... 31% 

ธุรกจิอคีอมเมริช์ (E-commerce) ..........................................   8% 

ธุรกจิการเงนิและการธนาคาร    ..........................................    6% 

หน่วยงานราชการ                  ..........................................    4% 

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์     ..........................................   3% 

ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ       ..........................................    2% 

ธุรกจิคา้ปลกี                        ..........................................    1% 

ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ       ..........................................  35% 

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์     .......................................... 19% 

ธุรกจิใหบ้รกิาร                      .........................................  19% 

ธุรกจิการเงนิและการธนาคาร    ..........................................  18% 

ธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภค        ..........................................    8% 

ธุรกจิคา้ปลกี                        .......................................      1% 
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รวมทรพัยส์นิภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิ 

 

 

  

ธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภค         .......................................... 30% 

ธุรกจิใหบ้รกิาร                      ..........................................  26% 

ธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ       .........................................   15% 

ธุรกจิการเงนิและการธนาคาร    ..........................................   11% 

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์   ..........................................    10% 

ธุรกจิอคีอมเมริช์ (E-commerce) ..........................................   5% 

หน่วยงานราชการ                  .........................................     2% 

ธุรกจิคา้ปลกี                        ..........................................    1% 
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- สดัสว่นพืน้ทีเ่ช่าของผูเ้ช่า 5 อนัดบัแรกต่อพืน้ทีเ่ช่ารวม 

ล าดบัท่ี  รายช่ือผูเ้ช่า 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนครัง้แรก ทรพัยสิ์นหลกัท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติม 

รวมทรพัยสิ์นหลกัภายหลงั
การลงทุนเพ่ิมเติม 

1 กลุ่มบรษิทัลาซาดา้ กลุ่มบรษิทัฮอนดา้ กลุ่มบรษิทัฮอนดา้ 

2 บรษิัท โนวารต์ิส (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ธน าค ารไท ยพ าณิ ช ย์  จ ากัด 
(มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 

3 ฟิ ลลิป  มอร์ริส  (ไทยแลนด์ )  
ลมิเิตด็ 

บรษิัท ออลล์ อนิสไปร์ ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มบรษิทัลาซาดา้ 

4 บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

บริษัท คอนเซนทริกซ์ เซอร์วิส
เซส (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลล
อปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

5 บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

กลุ่มบรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้ บรษิทั โนวารต์สิ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

สดัส่วนพืน้ท่ี
เช่าจากผูเ้ช่า 
5 อนัดบัแรก
ต่อพืน้ท่ีเช่า

รวม 
(รอ้ยละ( 

29.6 62.5 26.7 

 

3.2.4 ข้อมูลเก่ียวกบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์(Property Manager)  

1) ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 

ผู้จดัการกองทรสัต์อาจแต่งตัง้บุคคลอื่นที่เป็นนิติบุคคลรายเดยีว หรอืหลายรายเพื่อท าหน้าที่ในการบรหิาร

อสงัหารมิทรพัยท์ี่เป็นทรพัยส์นิของกองทรสัต์แทนผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะต้องเป็นผู้ ที่มี

ความสามารถในการบรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นสว่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย และมบีุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการ

บรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นประเภททีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน 
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ส าหรบัทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง ผู้จดัการกองทรสัต์จะแต่งตัง้ภิรชัแมนเนจเม้นท์เป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ ภิรัชแมนเนจเม้นท์ได้เริ่มก่อตัง้เมื่อวนัที่ 18 ธันวาคม 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ทีพ่ฒันาโดยกลุ่มภริชับุรี ปัจจุบนัภิรชัแมนเนจเมน้ท์ไดด้ าเนินธุรกจิมาเป็นเวลากว่า 5  ปี มโีครงการ

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารส านักงานใหเ้ช่าทีอ่ยู่ภายใต้การด าเนินงานของภริชัแมนเนจเมน้ท ์จ านวน 5 โครงการ 

ได้แก่ 1) อาคารสมชัชาวาณิช 2 (UBC II) 2) โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ 3) โครงการภิรชัทาวเวอร ์

แอท ไบเทค 4) โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท สาทร และ 5) โครงการซมัเมอร ์ลาซาล 

ระยะเวลาสญัญาว่าจา้งภริชัแมนเนจเม้นท์เพื่อเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบ

เทค มรีะยะเวลาประมาณ 10 ปี นับแต่วนัที่จดทะเบยีนการเช่าสญัญาเช่าพื้นที่โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค 

อย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิหรอืเปลีย่นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ด้ ตาม

เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ โดยเมื่อเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ยกเวน้เป็นการเกดิขึน้เน่ืองจากเหตุสุดวสิยั) และหากผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็สมควร ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจพจิารณา

ถอดถอนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้

1.1) ผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์ประพฤติผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดแห่งสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัย์ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ หรือไม่ปฏบิตั ิตามเงื่อนไขแห่งสญัญาในส่วนที่เป็น

สาระส าคญัและส่งผลกระทบต่อกองทรสัต์ และต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ท าใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารบรหิารจดัการกองทรสัต์ตามทีก่ าหนดไวภ้ายใต้

สญัญาฉบบันี้ กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และ/หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง  

1.2) การพจิารณาผลการด าเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ในแต่ละปีภายใน 90 วนั นับ

จากวนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองกองทรสัต์ หากปรากฏว่าการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยอ์ยู่ในเกณฑ์

ไม่ผ่าน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในตัวชี้ว ัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ (Key Performance 

Indicator : KPI) กล่าวคอื อตัราผูเ้ช่าในอาคารโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ลดต ่าลงเกนิกว่า

รอ้ยละ 75 ของอตัราผูเ้ช่าในอาคารโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค เป็นระยะเวลาตดิต่อกนัเกนิ 

2 ปี อย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่มสีทิธเิลกิสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ ในกรณีทีผ่ล

การด าเนินงานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากเหตุสุดวสิยัตามสญัญาแต่งตัง้

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณาผลการด าเนินงานประจ าปีของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ทุกปี

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ของแต่ละปีตลอดอายุของสญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ โดยจะเริม่

พจิารณาผลการด าเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยค์รัง้แรกภายหลงัจาก 2 ปี นับแต่วนัทีส่ญัญาแต่งตัง้

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ผีลใชบ้งัคบั กล่าวคอืนบัแต่รอบปี 2565 เป็นตน้ไป  

1.3) ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์กระท าการหรือละเว้นการกระท าการอนัเป็นเหตุให้ขาดความ

น่าเชื่อถือในการปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญานี้ โดยผู ้จดัการกองทรสัต์ได้มหีนังสอืเตือนให้ผู้บรหิาร
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อสงัหารมิทรพัย์แก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว และผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ไม่ด าเนินการแก้ไข

ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

(ทัง้นี้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.1-8 "สรุปสาระส าคัญของสญัญา

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค") 

2) ค่าตอบแทนท่ีผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะได้รบัจากกองทรสัต ์

ภิรชัแมนเนจเม้นท์ จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทรสัต์เป็นรายเดอืน ซึ่งจะ

ประกอบไปดว้ยค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน (Base Fee) ซึง่คดิเป็นไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 7 ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน รวม

กบัค่าธรรมเนียมผนัแปร (Variable) ซึง่คดิเป็นไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 3 ของก าไรจากการด าเนินงาน (ตามทีก่ าหนดไวใ้น

ส่วนที่ 2 ขอ้ 10 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์") (รายละเอยีดเกี่ยวกบัค่าธรรมเนียมดงักล่าว

ปรากฏในสว่นที ่2 ขอ้ 3.2.1-8 "สรุปสาระส าคญัของสญัญาโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค") 

3) ความเก่ียวข้องระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ภิรชัแมนเนจเม้นท์ ในฐานะผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย์ของกองทรสัต์ และภิรชั รที แมนเนจเม้นท์ ในฐานะ

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ต่างเป็นบรษิทัในกลุ่มบรษิทั ภริชับุรโีฮลดิง้ จ ากดั โดย ณ วนัทีย่ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่าง

หนังสอืชี้ชวน บริษัท ภิรชับุรีโฮลดิ้ง จ ากดั ถือหุ้นในภิรชั รที แมนเนจเม้นท์ ในอตัราร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด และถอืหุน้ในภริชัแมนเนจเมน้ท ์ในอตัรารอ้ยละ 70 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดเช่นกนั (โปรด

พจิารณารายละเอยีดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้จดัการกองทรสัต์ ในส่วนที่ 2 ขอ้ 3.2.1-4.1 "ความสมัพนัธ์ของเจ้าของ

ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึง่กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์") 

4) อสงัหาริมทรพัยอ่ื์นภายใต้การจดัการของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยท่ี์อาจแข่งขนัในทางธรุกิจ

กบัอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์

ภิรชัแมนเนจเม้นท์ ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ของกองทรัสต์ ซึ่งบริหารทรพัย์สินหลกัที่

กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้แรกและทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง ปัจจุบันท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่อาคารส านกังานอื่น ๆ ซึง่พฒันาโดยกลุ่มภริชับุร ีไดแ้ก่  

4.1) อาคารส านักงานสมัชชาวาณิช 2 (United Business Centre II; UBC II)  ตัง้อยู่บริเวณ

ถนนสขุมุวทิตอนตน้  

4.2) โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท สาทร ตัง้อยู่บรเิวณถนนสาทร  

4.3) โครงการซมัเมอร ์ลาซาล (Summer Lasalle) ตัง้อยู่ในบรเิวณถนนลาซาล  

ดงันัน้ จงึอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการจดัหาผูเ้ช่าระหว่างทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน

ครัง้แรกและทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่งกบัอาคารส านักงานอื่นที่ภิรชัแมนเนจเม้นท์ท าหน้าที่เป็น

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ยู่  
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อย่างไรกด็ ีถงึแมว้่าอาคารส านักงานสมชัชาวาณิช 2 และโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรจ์ะอยู่ใน

ท าเลที่ใกลก้นั แต่ว่ามคีวามแตกต่างดา้นระยะทางเขา้ถึงสถานีรถไฟฟ้า โดยที่โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทยีรอ์ยู่ติดกบัสถานีรถไฟฟ้า BTS พรอ้มพงษ์ ส่วนอาคารส านักงานสมชัชาวาณิช 2 ห่างจาก  สถานีรถไฟฟ้า BTS 

พรอ้มพงษ์ ประมาณ 250 เมตร อกีทัง้เกรดของอาคารทัง้สองมคีวามแตกต่างกนั กล่าวคอื อาคารส านักงานสมชัชา

วาณิช 2 เป็นอาคารส านักงานเกรด B ในขณะที ่โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์เป็นอาคารส านกังานเกรด 

A ซึ่งจะมคีวามแตกต่างกนัในองค์ประกอบของอาคารที่ส าคญัตามนิยามอาคารส านักงานเกรด A ของซบีอีารอ์ ีเช่น 

พืน้ที่เช่าไม่มเีสาอาคารกลางห้อง เพดานพืน้ทีเ่ช่าสงูอย่างน้อย 2.8 เมตร และมรีะบบควบคุมการเขา้-ออกอาคารและ

ลิฟท์ในแต่ละชัน้ เป็นต้น รวมไปถึงอายุของอาคารที่ทัง้สองอาคารมีความแตกต่างกนั จึ งส่งผลให้มีต าแหน่งทาง

การตลาด (Positioning) และอตัราค่าเช่าทีแ่ตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ ดงันัน้ กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของสองโครงการดงักล่าว 

จะมคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึเหน็ว่าโอกาสทีจ่ะเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างทัง้

สองโครงการจงึเป็นไปไดน้้อย 

ส าหรบัโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท สาทร  นัน้โครงการดงักล่าวได้รบัการออกแบบแตกต่างจากอาคาร

ส านกังานทัว่ไป โดยเป็นตกึอาคารส านกังานขนาดย่อมประเภท Low-rise สงูไม่เกนิ 4 ชัน้ ดดัแปลงจากอาคารเก่า จงึมี

ลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากส านกังานโดยทัว่ไป ทัง้นี้ กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท สาทรจะเป็น

กลุ่มผูเ้ช่ารายเลก็ถงึกลางทีต่อ้งการคุณสมบตัพิืน้ทีอ่าคารส านกังานทีแ่ตกต่างจากโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทยีร ์และ โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค เนื่องจากโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท สาทร มงีานระบบอาคารแตกต่าง

จากอาคารพื้นที่ส านักงานเกรด A โดยทัว่ไป เช่น ไม่มรีะบบควบคุมการเขา้ออกระหว่างชัน้โดยลฟิต์ การที่อาคารมี

คุณสมบตัิที่แตกต่างกนั ยงัส่งผลให้มอีตัราค่าเช่าและค่าบรกิารที่แตกต่างกนั  อกีทัง้ มที าเลที่ตัง้อยู่คนละพื้นที่ของ

กรุงเทพมหานคร  จงึท าใหโ้อกาสทีอ่าจจะเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์และ

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท สาทร เป็นไปไดน้้อย  

ในส่วนของโครงการซมัเมอร ์ลาซาล (Summer Lasalle) แม้ว่าจะตัง้อยู่ในท าเลบางนาเช่นเดยีวกบัโครงการ 

ภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค แต่โครงการดงักล่าวเป็นโครงการในรูปแบบ Mixed-Used ประกอบดว้ย อาคารส านักงาน

ขนาดย่อมประเภท Low-rise ซึง่เป็นอาคารลกัษณะเฉพาะ แตกต่างจากอาคารส านักงานโดยทัว่ไป ทัง้นี้ ดว้ยรูปแบบ

อาคารทีม่คีวามแตกต่างกนัดงักล่าว ทางผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าโอกาสทีอ่าจจะเกดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ระหว่างทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์และโครงการซมัเมอร ์ลาซาลจงึเป็นไปไดน้้อยเช่นกนั 

จากปัจจยัขา้งต้น จงึอาจกล่าวได้ว่าโอกาสที่จะเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการท าหน้าที่ผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัย์ของภิรชัแมนเนจเม้นท์นัน้เป็นไปได้น้อย อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีทรพัย์สนิจ าพวกอาคาร

ส านักงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการในต าแหน่งทางการตลาด ท าเลที่ตัง้ และเกรดที่ใกล้เคียงกับทรพัย์สนิที่

กองทรสัต์จะเข้าลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่งนี้ และอาจก่อให้เกดิความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ขึ้นกบักองทรสัต ์

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะท าการยื่นขอ้เสนอการเช่าของทัง้ทรพัย์สนิของกองทรสัต์และทรพัยส์นิที่ กองทรสัต์ไม่ได้

ลงทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ช่าไดพ้จิารณาตดัสนิใจอย่างเท่าเทยีมกนั เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ใน

อนาคต 
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5) แนวทางการก ากบัดแูลการบริหารอสงัหาริมทรพัยข์องผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์เพื่อป้องกนั

ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest( 

ภริชัแมนเนจเมน้ทเ์ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตเ์น่ืองจากเป็นบรษิทัในกลุ่มเดยีวกนักบั ภริชั

บุร ีเช่นเดยีวกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์(รายละเอยีดปรากฎในส่วนที ่2 ขอ้ 3.2.1-4.1 "ความสมัพนัธข์องเจา้ของทรพัยส์นิ

หลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึง่กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์") ที่ไดร้ะบุไว้ขา้งต้น ดงันัน้ เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหว่างผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต ์ในกรณีทีจ่ะมกีารท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัผูบ้รหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์กองทรสัตจ์ะมกีารด าเนินการตามกฎหมายหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

5.1) เงื่อนไขและข้อก าหนดทัว่ ไปของกองทรัสต์ ในการเข้าท าธุ รกรรมกับผู้บริห าร

อสงัหารมิทรพัย ์มดีงัต่อไปนี้ 

 ในการท าธุรกรรมกบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ จะมกีารด าเนินการให้เป็นไปตามสญัญา  

ก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัต ์

 ธุรกรรมที่กองทรสัต์จะท ากบัผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์จะต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่มี

ความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

 บุคคลที่มสี่วนได้เสยีกบัการท าธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมจะต้องไม่เขา้มามสี่วน

ร่วมในการพจิารณาและตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรม 

 การคดิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการเขา้ท าธุรกรรมระหวา่งกองทรสัตก์บัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ตอ้งใชร้าคาและอตัราทีเ่ป็นธรรมและมคีวามสมเหตุสมผล 

5.2) การอนุมัติการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กับผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ต้องผ่านการ

ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

 ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวี่าเป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท หรอืตัง้แต่ร้อยละ 0.03 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของ กองทรัสต์  แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า ต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยกรรมการอสิระจะต้องให้

ความเห็นถึงความเหมาะสมในการท าธุรกรรมดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือเกินร้อยละ 3 ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์ แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า ต้องได้รบัมติของที่ประชุมผู้ถือ
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หน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ

หน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ทัง้นี้ ในกรณีทีธุ่รกรรมทีก่องทรสัต์ท ากบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่

ทรพัยส์นิหลกัการค านวณมูลค่าจะค านวณตามมูลค่าการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทัง้หมดของแต่ละ

โครงการทีท่ าใหโ้ครงการนัน้ ๆ พรอ้มจะหารายไดซ้ึง่รวมถงึทรพัยส์นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการนัน้ดว้ย  

5.3) นโยบายการท ารายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 การท าธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ระหว่างกองทรสัตก์บัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะตอ้งกระท า

ภายใต้เงื่อนไขที่มคีวามเป็นธรรมมคีวามเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนด

ตามกฎหมายหลกัทรพัย ์

 นอกจากนี้  กองทรัสต์จะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ท ากับผู้บริหาร

อสงัหารมิทรพัย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้เปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินของกองทรสัต์ที่ได้รบัการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและในรายงาน

ประจ าปีของกองทรสัตด์ว้ย 

6) ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกับความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์

ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิเห็นว่าโครงสร้างของค่าธรรมเนียมผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ที่

บรษิทั ภริชับุร ีแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะเรยีกเกบ็จากกองทรสัตซ์ึง่ระบุในสญัญาแต่งตัง้

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์มโีครงสรา้งค่าธรรมเนียมคลา้ยคลงึกบัค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุนในทรพัยส์นิประเภทส านักงานให้เช่า โดยจะท าให้

บรษิัท ภิรชับุรี จ ากดั สามารถด าเนินการบริหารจดัการทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์อย่างมีประสทิธิภาพและเต็ม

ความสามารถเพื่อสรา้งระดบัก าไรทีด่ใีหแ้ก่กองทรสัต์อนัจะเป็นการสรา้งผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมและเพิม่มูลค่า

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ในสว่นของอตัราค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละปีตลอด 10 ปี ซึง่จะมกีารระบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้

ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์นัน้จะเป็นไปตามอตัราที่ตกลงร่วมกนัระหว่างกองทรสัต์และบรษิัท ภิรชับุร ีแมนเนจเม้นท ์

จ ากดั โดยในการพจิารณาความสมเหตุสมผลของอตัราค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ี ่ภริชั แมนเนจเมน้ท ์จะ

เรียกเก็บจากกองทรสัต์ทางที่ปรกึษาทางการเงินได้ท าการเปรียบเทียบกบัโครงสร้างอตัราค่าธรรมเนียมผู้บรหิาร

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (Base fee)  ค่าธรรมเนียมผันแปร (Variable Fee) และ

ค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่า กับโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ทัง้ที่ลงทุนในกรรมสทิธิ ์(Freehold) และ/หรอืสทิธกิารเช่า 

(Leasehold) ในอาคารส านักงานใหเ้ช่า และมขีอบเขตการให้บรกิารหลกัของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจะตอ้งมคีวามคลา้ยคลงึกบัขอบเขตการ
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ใหบ้รกิารหลกัของบรษิัท ภิรชับุร ีจ ากดั ได้แก่ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์บวัหลวง ออฟฟิศ 

(“B-WORK”) กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN คอมเมอรเ์ชยีล โกรท (“CPNCG”) กองทุนรวมสทิธกิารเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร ์โกรท (“CPTGF”) ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อาคารส านักงาน

จีแลนด์ (“GLANDRT”) กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ไพร์มออฟฟิศ (“POPF”) กองทุนรวมสทิธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย์ไพรม์ออฟฟิศ (“POPF”) กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยค์วอลติี้ เฮ้าส์ (“QHPF”) ทรสัต์เพื่อ

การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท (“SPRIME”) 

ทัง้นี้ ขอ้มูลเปรยีบเทียบโครงสร้างค่าธรรมเนียมผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ที่ ภิรชับุร ีแมนเนจเมน้ท์ จะเรยีก

เกบ็จากกองทรสัต์ ทัง้ในส่วนของทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์ลงทุนครัง้แรก และทรพัยส์นิที่จะลงทุนเพิม่เตมิ  กบัโครงสรา้ง

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์ามขอ้มูลทีไ่ดม้กีารเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูล และหนังสอืชีช้วน ของ

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์ื่น สามารถสรุปออกมาไดใ้นรปูแบบดงัต่อไปนี้ 
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ตารางเปรยีบเทยีบค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 

 BOFFICE - 

ทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิ 

BOFFICE - 
ทรพัยส์นิหลกัที่
ลงทุนครัง้แรก 

 B-WORK CPNCG CPTGF GLANDRT POPF 

 

QHP 

 

SPRIME 

ค่าธรรมเนียม
พืน้ฐาน 
(Base fee) 

ไม่เกนิรอ้ยละ 
7.00 ของรายได้
จากการ
ด าเนินงาน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 
7.00 ของรายได้
จากการ
ด าเนินงาน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 
3.00 ของรายได้
จากการ
ด าเนินงาน 

รอ้ยละ 2.00 
ของรายไดค้่า
เช่าและ
ค่าบรกิารสทุธ ิ 
และรอ้ยละ 0.23 
ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิ

รอ้ยละ 3.50 
ของรายไดร้วม
จาก
อสงัหารมิทรพัย์
และรอ้ยละ 0.30 
ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิ

รอ้ยละ 5.00 ของ
รายไดจ้ากการ
ด าเนินงาน 

รอ้ยละ 1.00 
ของรายไดจ้าก
การด าเนินงาน 
และ รอ้ยละ 5.7 
ของก าไรจาก
ก าไรด าเนินงาน 

รอ้ยละ 1.00 ของ
รายไดจ้ากการ
ด าเนินงาน และ 
รอ้ยละ 2.4 ของ
ก าไรสทุธขิอง
ทรพัยส์นิ 

รอ้ยละ 3.00 
ของรายไดจ้าก
การด าเนินงาน
ของ
อสงัหารมิทรพัย ์

ค่าธรรมเนียม
ผนัแปร 
(Variable 
Fee) 

ไม่เกนิรอ้ยละ 
3.00 ของก าไร
จากการ
ด าเนินงาน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 
3.00 ของก าไร
จากการ
ด าเนินงาน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 
10.00 ของก าไร
สทุธ ิ

รอ้ยละ 2.00 
ของก าไรสทุธิ
ของ
อสงัหารมิทรพัย ์

รอ้ยละ 2.35 
ของก าไรสทุธิ
จาก
อสงัหารมิทรพัย ์

รอ้ยละ 4.00 ของ
รายไดจ้ากการ
ด าเนินงาน 

รอ้ยละ 30 ของ
ก าไรจากสว่น
ต่างระหว่าง
ก าไรจากการ
ด าเนินงานที่
เกดิขึน้จรงิกบั
ก าไรตาม
แผนงาน
ประจ าปี 

รอ้ยละ 30 ของ
ก าไรจากสว่นต่าง
ระหว่างก าไรจาก
การด าเนินงานที่
เกดิขึน้จรงิกบั
ก าไรตามแผนงาน
ประจ าปี 

รอ้ยละ 3.00 
ของก าไรสทุธิ
ของ
อสงัหารมิทรพัย ์
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 BOFFICE - 

ทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิ 

BOFFICE - 
ทรพัยส์นิหลกัที่
ลงทุนครัง้แรก 

 B-WORK CPNCG CPTGF GLANDRT POPF 

 

QHP 

 

SPRIME 

ค่าธรรมเนียม
ในการจดัหาผู้
เช่า 

ไม่เกนิ 3 เดอืน
ของรายไดจ้าก
สญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิารต่อ
ระยะเวลาการเช่า 
3 ปี และแปรผนั
ตามระยะเวลา
ของสญัญา 

ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่เกนิ 3 เดอืน
ของรายไดจ้าก
สญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร
ต่อระยะเวลา
การเช่า 3 ปี 

ไม่เกนิ 1 เดอืน
ของรายไดจ้าก
สญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร
ต่อระยะเวลา
การเช่า 3 ปีและ
แปรผนัตาม
ระยะเวลาของ
สญัญาเช่า 

ไม่เกนิ 1 เดอืน
ของรายไดจ้าก
สญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิาร
ต่อระยะเวลา
การเช่า 3 ปีและ
แปรผนัตาม
ระยะเวลาของ
สญัญาเช่า 

ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ
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ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรพัย์ที่กองทรัสต์จะจ่ายให้แก่ภิรัช  

แมนเนจเม้นท์นัน้ อาจมีความแตกต่างจากค่าธรรมเนียมผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

และทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นบา้ง แต่มไิดแ้ตกต่างกนัมากอย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิ

ไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบประมาณการค่าธรรมเนียมของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยท์ี่ภริชัแมนเนจเมน้ทจ์ะเรยีกเกบ็จาก

กองทรสัต์อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 6.80 ของรายได้จากการด าเนินงานตามประมาณงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์

สมมติสาหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 อตัราค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวยังคงอยู่ในช่วงของอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อรายได้จากการด าเนินงานจาก

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ และกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยต์วัอย่างซึง่อยู่ในช่วง

ระหว่าง รอ้ยละ 4.66 - 8.24 ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน (อา้งองิขอ้มลูจากงบการเงนิของกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์และกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นสิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562)  

นอกจากนี้ ภริชั แมนเนจเมน้ท ์เป็นผูบ้รหิารงานในทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิมาตัง้แต่เริม่ตน้ อกีทัง้ ยงั

มคีวามเชี่ยวชาญ และประสบการณ์พรอ้มทัง้คุน้เคยกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์เป็นอย่างด ีซึง่จะสามารถบรหิาร

จดัการทรพัย์สนิหลกัเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่กองทรสัต์และผู้ถือหน่วยทรสัต์ต่อไป โดยค่าธรรมเนียมผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัยใ์ช้เกณฑ์การค านวณเดยีวกบัเกณฑ์ในการค านวณค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหารมิทรพัยใ์นการเขา้

ลงทุนทรพัยส์นิครัง้แรกของกองทรสัต์  

3.2.5 งบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ 

ขอ้มูลที่ระบุในหวัขอ้นี้ที่ไม่ใช่ขอ้เทจ็จรงิในอดตี อาจเป็นขอ้มูลในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ใน

อนาคต (Forward-looking Statement) โดยขอ้มลูดงักล่าวอยู่บนขอ้สมมตฐิานหลายประการทีร่ะบุอยู่ในเอกสารแนบ 3 

และอยู่ภายใต้ความเสีย่งและความไม่แน่นอนบางประการ ซึง่อาจท าใหผ้ลทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างอย่างมนียัส าคญัจากที่

ประมาณการไว้ ทัง้นี้ ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นค ารบัรอง ค ารบัประกัน หรอืการคาดการณ์ภายใต้

สมมติฐานทีถู่กต้องของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยท์ี่ปรกึษาทางการเงนิ และไม่ควรถูกพจิารณาว่า

ประมาณการดงักล่าวจะบรรลุผลหรอืน่าจะบรรลุผล เนื่องจากขอ้มูลดงักล่าวจดัท าบนสมมติฐานในช่วงเวลาที่จดัท า

รายงานขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตเิท่านัน้ 

รายไดแ้ละเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีแ่ทจ้รงิอาจจะแตกต่างจากรายไดแ้ละเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์

ทีป่รากฎในประมาณการของกองทรสัต ์นอกจากนี้ ประมาณการก าไรและเงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์

จะไม่ไดร้บัการปรบัปรุงส าหรบัเหตุการณ์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัวนัทีข่องเอกสารฉบบันี้  

ข้อมูลในส่วนนี้อยู่บนสมมติฐานหลายประการ ซึ่งแม้จะมีการระบุตัวเลข ซึ่งผู้จดัการกองทรสัต์ ผู้บรหิาร

อสงัหารมิทรพัย ์และทีป่รกึษาทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมเหตุสมผล ณ วนัทีจ่ดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงนิตาม

สถานการณ์สมมติ แต่สมมติฐานและการประมาณการอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสีย่งทางธุรกจิ เศรษฐกจิ 

การเมอืง และการแขง่ขนัทีส่ าคญัจ านวนมาก ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และทีป่รกึษาทางการเงนิ

ไม่สามารถควบคุมได้ อีกทัง้ ยงัตัง้อยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกบัการตัดสนิ ใจทางธุรกจิในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงได ้

ดงันัน้ผู้จดัการกองทรสัต์ ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์และที่ปรกึษาทางการเงนิจงึไม่สามารถรบัรองได้ว่าประมาณการ
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ดงักล่าวจะเกิดขึน้จรงิ ข้อมูลทางการเงนิที่คาดการณ์ในเอกสารฉบบันี้อาจมีความแตกต่างจากผลที่เกิดขึ้นอย่างมี

นยัส าคญั ผูล้งทุนควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูประมาณการในสว่นนี้ 
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งบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติส าหรบังวด 12 เดือน1 
 ช่วงเวลาประมาณการ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563  

    
  (หน่วย: ล้านบาท( 

   

ทรพัยสิ์นท่ีมี 

อยู่เดิม 

 

  ทรพัยสิ์นภายหลงัการ

ลงทุนเพ่ิม 

รายได ้
  

  
 

รายไดค้่าเช่าและบรกิาร 
 

583.81                                 840.88                                  

รายไดอ้ื่น 
 

62.69                                    108.49                                  

รวมรายได ้
 

646.50                                  949.37                                  

ค่าใช้จ่าย 
  

  
 

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ (117.60)                               (195.59)                               

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ (44.21)                                 (64.54)                                 

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ (17.21)                                 (25.79)                                 

ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดัจ าหน่าย (17.40)                                 (44.41)                                 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
 

(13.27)                                 (17.32)                                 

ตน้ทุนทางการเงนิ 
 

(71.84)                                 (94.69)                                 

รวมค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์ (281.53)                               (442.34)                               

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 364.97                                  507.03                                  

ประมาณการก าไรสทุธทิีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบ

แทน 
364.97                                

  
507.03                                  

หกัออก: ประมาณการส ารองเงนิสดเพื่อรายจ่ายฝ่ายทุน (12.93)                                 (18.99)                                 

บวกกลบั: สว่นต่างระหว่างตน้ทนุทางการเงนิทีค่ านวณดว้ย 
 

  
 

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิกบัตน้ทนุทางการเงนิทีจ่่ายจรงิ 3.90                                       6.35                                       

บวกกลบั: ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดั

จ าหน่าย 
17.40                                   

  
44.41                                     

บวกกลบั: สภาพคล่องสว่นเกนิของภาษมีลูค่าเพิม่ขอคนื 
                                 

21.52  

                                     

31.03  

ประมาณการเงินสดสุทธิท่ีสามารถน ามาจา่ยประโยชน์

ตอบแทนและเงินลดทุน 
394.86                                

  
569.83                                  
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ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 

(รอ้ยละ) 
98                                        

  
98                                          

 

ประมาณการเงินสดสุทธิท่ีสามารถน ามาจา่ยประโยชน์

ตอบแทนและเงินลดทุน 

 

386.96                                

  
 

558.43                                  

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 
 

  
 

- ประโยชน์ตอบแทน 
 

364.97                                  507.03                                  

- เงนิลดทุน 
 

21.99                                     51.40                                     

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 386.96                                  558.43                                  

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 
 

  
 

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 

(รอ้ยละ) 
98                                       

  
98                                         

ประมาณการจ านวนหน่วยทรสัตท์ีอ่อก (ลา้นหน่วย)(3) 515.31                                  725.46                                 

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อ

หน่วย   

  

 

- ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท) 0.708                                     0.699                                     

- เงนิลดทุนต่อหน่วย (บาท) 
 

0.043                                     0.071                                     

การจ่ายประโยชน์ผลตอบแทนและเงนิลดทุนต่อหน่วย (บาท) 0.751                                     0.770                                     

 หมายเหต ุ: 

 1 สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์และกรรมสทิธิใ์นสงัหาริมทรพัย์ที่กองทรสัต์ ได้เข้าลงทุนแล้วในปัจจุบันจ านวน 1 
โครงการคอืโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์

2 สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีม่อียู่เดมิและสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละกรรมสทิธิ ์
ในสงัหารมิทรพัยใ์หม่ทีก่องทรสัต ์ประสงคจ์ะลงทุนเพิม่จ านวน 1 โครงการ คอื โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

3 จ านวนหน่วยทรสัต์ เป็นตวัเลขอ้างองิเพื่อใช้ในการค านวณเท่านัน้ โดยค านวณมาจากราคาทรพัย์สนิที่ลงทุนเพิ่ม
จ านวน 3,300 ล้านบาทและราคาหน่วยที่ 13.5 บาท ราคาและจ านวนหน่วยทรสัต์ที่กองทรสัต์จะเสนอขาย และราคา
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนสดุทา้ย อาจมากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัทีป่ระมาณการนี้ 

4 หากค านวนอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแล้วตามประกาศที่ สร. 26/2555 จะคิดเป็น
ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้เท่ากบัรอ้ยละ 98.94  ส าหรบักรณีทรพัยส์นิ
ทีม่อียู่เดมิและรอ้ยละ 98.76 ส าหรบักรณีทรพัยส์นิหลงัการลงทุนเพิม่ 
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รายงานและขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมติส าหรบังวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการ วนัที่ 1 

มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 ได้ถูกจดัเตรยีมขึน้โดยอ้างองิสมมตฐิานที่ส าคญัตามเอกสารแนบ 3 ที่ผู้จดัการ

กองทรสัต์ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และทีป่รกึษาทางการเงนิพจิารณาเหน็ว่าสมมตฐิานดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและ

สมเหตุสมผล ณ วนัทีไ่ดจ้ดัท ารายงานตามสถานการณ์สมมต ิโดยขอ้สมมตฐิานส าคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 

(ก) ทรพัยส์นิทีม่อียู่เดมิ 

การค านวณรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารส าหรบัช่วงเวลาประมาณ อา้งองิจากอตัราการเช่าพืน้ทีต่าม

สญัญาเช่าและบรกิารทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มกราคม 2562 และสมมตฐิานแผนการปล่อยเช่าพืน้ทีต่าม

ประมาณการของผู้จดัการกองทรสัต์ อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารจะปรบัขึ้นเท่ากบัอตัราค่าเช่าและ

ค่าบรกิารทีค่าดการณ์ในตลาด 

(ข) ทรพัยส์นิภายหลงัการลงทุนเพิม่ 

การค านวณรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารส าหรบัช่วงเวลาประมาณ อา้งองิจากอตัราการเช่าพืน้ทีต่าม

สญัญาเช่าและบรกิารทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 มกราคม 2562 และสมมตฐิานแผนการปล่อยเช่าพืน้ทีต่าม

ประมาณการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึง่ประมาณการอตัราการเช่าพืน้ทีส่ าหรบัช่วงเวลาประมาณการ

อา้งองิจากขอ้มลูในอดตี และขอ้มลูจากผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ประเภทของพืน้ท่ีเช่า อตัราการเช่าพืน้ท่ี 

(รอ้ยละ) 

พืน้ทีอ่าคารส านกังาน 97.44 

พืน้ทีร่า้นคา้ 100.00 

อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารใหม่ที่จะเรยีกเก็บส าหรบัสญัญาเช่าและบรกิารรายใหม่และ/หรอืสญัญาเช่าและ

บรกิารทีม่กีารต่ออายุสญัญาจะพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ อาทเิช่น อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญาเดมิ ขอ้ก าหนด

อตัราการปรบัค่าเช่าและค่าบรกิารในกรณีที่มกีารต่ออายุของสญัญาเช่าและบรกิาร (ถ้าม)ี โดยเทยีบเคยีงได้กบัราคา

ตลาด และอตัราการเพิม่ของค่าเช่าและบรกิารโดยเฉลีย่เท่ากบัอตัรารอ้ยละ 4.0 ต่อปี หรอืทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 

รายไดอ้ื่น 

รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รายไดค้่าที่จอดรถ รายไดจ้ากการบรกิารงานระบบสาธารณูปโภคทีเ่รยีกเกบ็จากผู้เช่า 

รายไดค้่าโฆษณา และอื่น ๆ โดยมสีมมตฐิานในการค านวณรายไดอ้ื่นในช่วงประมาณการดงัต่อไปนี้ 
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(ก) ทรพัยส์นิทีม่อียู่เดมิ 

ประมาณการโดยอ้างองิจากผลการด าเนินงานปี 2561 และปรบัเพิ่มในอตัราร้อยละ 1.6 ถึง 3.5 ต่อปี หรอื

สดัส่วนของรายไดอ้ื่นแต่ละรายการต่อรายไดค้่าเช่าและบรกิารจากขอ้มูลทางการเงนิในปีทีป่ระมาณการในสดัส่วนรอ้ย

ละ 0.01 ถงึรอ้ยละ 1.0 ต่อปี 

(ข) ทรพัยส์นิภายหลงัการลงทุนเพิม่ 

สมมติฐานการค านวณรายได้อื่นส าหรบัช่วงเวลาประมาณการ ซึ่งประมาณการโดยอ้างอิงจากรายได้ตาม

สญัญาหรอืจากงบประมาณในปี 2562 หรอืจากสดัส่วนของรายได้อื่นแต่ละรายการต่อรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารจาก

ขอ้มูลทางการเงนิในปีประมาณการในสดัส่วนรอ้ยละ 0.01 ถึงรอ้ยละ 5.41 ต่อปี และปรบัเพิม่ในอตัราร้อยละ 1.6 ถึง 

3.5 ต่อปี  

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการจดัการอสงัหารมิทรพัย ์

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ประกอบดว้ย  

ประเภทของค่าใช้จา่ย สมมติฐาน 

ส าหรบัปีประมาณการ 

ก) ทรพัยส์นิทีม่อียู่เดมิ 

ค่าบรกิารพืน้ทีส่ว่นกลาง ปรบัเพิม่ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 5 ทุก 3 ปี 

ค่าภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง อตัรารอ้ยละ 12.5 ต่อปี ของรายไดค้่าเช่า 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าท าความสะอาด ค่ารกัษาความ
ปลอดภยั ค่าประกนัภยั และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ปรบัเพิม่ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 3 จากปีประมาณ
การก่อนหน้า 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา ปรับ เพิ่ม ในอัตราเฉลี่ย ร้อยละ  4.5 จาก ปี
ประมาณการก่อนหน้า 

ข) ทรพัยส์นิภายหลงัการลงทุนเพิม่ 

ค่าบรกิารพืน้ทีส่ว่นกลาง ปรบัเพิม่ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 3 ต่อปี 

ค่าภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง อตัรารอ้ยละ 12.5 ต่อปี ของรายไดค้่าเช่า 
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ประเภทของค่าใช้จา่ย สมมติฐาน 

ส าหรบัปีประมาณการ 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าท าความสะอาด ค่ารักษาความ
ปลอดภยั ค่าประกนัภยั และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ปรบัเพิม่ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 3 จากปีประมาณ
การก่อนหน้า 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา อตัรารอ้ยละ 2.9 ของรายไดร้วม 

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดร้บัค่าตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นอตัราตามทีร่ะบุไว้

ในร่างสญัญา ทัง้นี้ อตัราดงักล่าวจะไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต์  

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทรสัตท์ีค่ านวณโดยผูจ้ดัการกองทรสัต ์และรบัรองโดยทรสัตี 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมทรสัตีและผู้เก็บรกัษาทรพัย์สนิ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

หน่วยทรสัต ์โดยมสีมมตฐิานค่าใชจ้่ายรายปีทีส่ าคญัดงันี้ 

ประเภทของค่าใช้จา่ย สมมติฐานส าหรบัปีประมาณการ 

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษา
ทรพัยส์นิ 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต ์
(NAV) ณ วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ - ไม่เกนิรอ้ยละ 0.043 ต่อปีส าหรบัมลูค่าทุนจดทะเบยีน 
1,000 ลา้นบาทแรก  

- อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.038 ต่อปีส าหรบัมลูค่าทุนจดทะเบยีน
ทีเ่กนิกว่า 1,000 ลา้นบาทแรก แต่ไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท 

- อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.032 ต่อปีส าหรบัมลูค่าทุนจดทะเบยีน
ทีเ่กนิกว่า 5,000 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาท 
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นอกจากนี้ ยงัมคี่าใชจ้่ายอื่น ๆ อาทเิช่น ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมผูส้อบ

บญัช ีค่าธรรมเนียมในการประเมนิราคาทรพัยส์นิ และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ เป็นตน้ 

ตน้ทุนทางการเงนิ 

กองทรสัตม์แีผนการกูย้มืเงนิเพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง โดยมี

สมมติฐานเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 700 ล้านบาท ทัง้นี้ สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการในส่วนของเงนิกู้ดงักล่าวได้

อา้งองิตามขอ้เสนอเบื้องต้นที่กองทรสัต์ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง โดยใช้สมมติฐานอตัราดอกเบีย้อา้งองิตาม

ตามอตัราดอกเบี้ยระยะยาวไม่เกินอตัรา MLR (Minimum Loan Rate) หกัอตัราร้อยละส่วนต่างต่อปีตามข้อเสนอที่

กองทรสัตค์าดว่าจะไดร้บั 

สมมตฐิานอื่น ๆ ทีส่ าคญั 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในอสงัหารมิทรพัยไ์ม่มกีารเปลีย่นแปลงตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ 

อย่างไรกต็าม ผูล้งทุนควรพจิารณาสมมติฐาน รวมทัง้รายงานประมาณการตามสถานการณ์สมมติที่แสดงในเอกสาร

แนบ 3 "รายงาน และ ขอ้มูลทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที ่1 

มกราคม 2563 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2563" โดยใช้วิจารญาณของตนเองอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานใน

อนาคตของกองทรสัต ์

 

ทัง้นี้ รายงานและขอ้มลูทางการเงนิตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการ วนัที ่1 

มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 ตามเอกสารแนบ 3 จดัท าบนสมมตฐิานตามมาตรฐานบญัชฉีบบัที ่106 เรื่องการ

บญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน ซึง่ไดก้ าหนดหลกัการบญัชเีกีย่วกบัการบนัทกึค่าใชจ้่ายในการ

ออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ทัง้หมดเป็นค่าใชจ้่ายรอตดัจ่าย และตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายโดยวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 

ปี  

อย่างไรก็ตาม เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมีผลบังคบัใช้ ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 106 เรื่องการบัญชีส าหรบักิจการที่

ด าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนจงึไดถู้กยกเลกิ 

โดยตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.9/2563 เรื่องหลกัเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ

เปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและกองทรสัต์ทีม่กีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐาน (ฉบบัที ่5) ลงวนัที ่

27 มกราคม 2563 งบการเงนิของกองทรสัตต์้องจดัท าตามแนวปฎบิตัทิางบญัชทีีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด ซึง่

มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่30 มกราคม 2563  โดยผลกระทบของการจดัท างบการเงนิแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุน

รวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน

โครงสรา้งพืน้ฐาน (“แนวปฏบิตัทิางบญัช”ี) สง่ผลท าใหร้ายการค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตถ์ูกจดัเป็น

ตน้ทุนการท ารายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทุนและจะบนัทกึหกัออกจากส่วนของเจา้ของ ซึง่แตกต่างจากมาตรฐานเดมิทีท่ยอย

รบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวธิีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี และจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต์ภายหลงัการลงทุนใน

ทรพัยส์นิเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงไปจากงบการเงนิตามสถานการณ์สมมตฐิานโดยมรีายละเอยีดดงันี้  
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                                                                                                                 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ ทรพัยสิ์นท่ีมีอยู่

เดิม 

ทรพัยสิ์นภายหลงัการ

ลงทุนเพ่ิม 

เดมิ: 

- ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตัด
จ าหน่าย (17.40) 

 

(44.41) 

ใหม:่  

- ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ตัด
จ าหน่าย  (17.40) 

 

(17.40) 

ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของกองทรสัตท่ี์เปล่ียนแปลง

จากงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติฐาน - 27.01 

 

 ทัง้นี้เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์มขีอ้มูลในการพจิาณาถึงผลจากแนวปฎิบตัิทางบญัชดีงักล่าวต่อรายการที่อาจ

เปลีย่นแปลงไปจากงบการเงนิตามสถานการณ์สมมตฐิานทีต่รวจอบโดยผูส้อบบญัช ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ และทีป่รกึษา

ทางการเงนิไดท้ าการปรบัปรุงประมาณการรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ และประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิ

ลดทุนโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

    (หน่วย: ล้านบาท( 

 ทรพัยสิ์นท่ีมี 
อยู่เดิม 

  ทรพัยสิ์นภายหลงั
การลงทุนเพ่ิม 

รายได้จากการลงทุนสทุธิตามงบก าไรขาดทุนตาม

สถานการณ์สมมติฐานท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 364.97   507.03 

ปรบัปรุงรายการค่าใชจ้่ายของกองทรสัตท์ีเ่ปลีย่นแปลง -   27.01 

รายได้จากการลงทุนสทุธิภายหลงัการปรบัปรงุรายการ 364.97                                  534.04 

ประมาณการก าไรสทุธทิีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบ

แทนภายหลงัการปรบัปรงุรายการ 364.97                                  534.04 

หกัออก: ประมาณการส ารองเงนิสดเพื่อรายจ่ายฝ่ายทุน (12.93)                                 (18.99)                                 

บวกกลบั: สว่นต่างระหว่างตน้ทนุทางการเงนิทีค่ านวณดว้ย 

 

  

 อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิกบัตน้ทนุทางการเงนิทีจ่่ายจรงิ 3.90                                       6.35                                       

บวกกลบั: ค่าใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตต์ดั

จ าหน่าย1 17.40                                     17.40 

บวกกลบั: สภาพคล่องสว่นเกนิของภาษมีลูค่าเพิม่ขอคนื 21.52                                     31.03 

ประมาณการเงินสดสุทธิท่ีสามารถน ามาจา่ยประโยชน์ 394.86                                  569.83                                  
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ตอบแทนและเงินลดทุน 

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 

(รอ้ยละ) 98                                          98                                          

ประมาณการเงินสดสุทธิท่ีสามารถน ามาจา่ยประโยชน์

ตอบแทนและเงินลดทุน 

 
 

386.96                                  558.43                                  

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 

 

  

 - ประโยชน์ตอบแทน1 
 

364.97                                  534.04                                  

- เงนิลดทุน 
 

21.99                                     24.39                                     

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุน 386.96                                  558.43                                  

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน 

(รอ้ยละ)                                                          98   98 

ประมาณการจ านวนหน่วยทรสัตท์ีอ่อก (ลา้นหน่วย)    515.31                                   725.46                                 

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อ

หน่วย  

 

  

 - ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท) 0.708                                     0.736                                     

- เงนิลดทุนต่อหน่วย (บาท) 
 

0.043                                     0.034                                     

การจ่ายประโยชน์ผลตอบแทนและเงนิลดทุนต่อหน่วย (บาท) 0.751                                     0.770                                     

 

หมายเหต:ุ 

1 หากค านวนอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแล้วตามประกาศที่ สร. 26/2555 จะคิดเป็น

ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้เท่ากบัรอ้ยละ 98.94  ส าหรบักรณีทรพัยส์นิ

ทีม่อียู่เดมิและรอ้ยละ 98.82 ส าหรบักรณีทรพัยส์นิหลงัการลงทุนเพิม่ 
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1) ประมาณการเงินจ่ายผูถื้อหน่วยต่อหน่วย และประมาณการอตัราเงินจ่ายผูถื้อหน่วย 

จากประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมต ิส าหรบัช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 

2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีม่กีารปรบัปรุงผลตามแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัตเ์พื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน 

และมาตรฐานกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ  ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิสามารถสรุปประมาณการเงนิ

จ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วย และประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย ส าหรบัช่วงระยะเวลาประมาณการดงักล่าวได้

ดงันี้ 

 

   

ประมาณการเงนิจ่ายผู้
ถอืหน่วยต่อหน่วย 

(บาท) 

 ประมาณการอตัราเงนิ
จ่ายผูถ้อืหน่วย  

(รอ้ยละ) 
เงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทน  0.736                                      5.45 

เงนิลดทุน  0.034                                      0.25 

เงนิจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์  0.770                                      5.70 

หมายเหตุ : ประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วย และประมาณการอตัราเงนิจ่ายขา้งต้นค านวณจากจ านวน
หน่วยทรสัต์ทีอ่อกเสนอขายเพิม่เตมิที ่210.15 ลา้นหน่วยและราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิที ่13.5 บาท 
โดยจ านวนหน่วยทรสัต ์และราคาหน่วยทรสัตท์ีจ่ะเสนอขายสดุทา้ยอาจมากกว่า น้อยกว่า หรอืเท่ากบัราคานี้ ทัง้นี้
ราคาหน่วยทรสัต์ที่จะเสนอขายสุดท้ายอาจส่งผลให้ประมาณการเงนิจ่ายผู้ถือหน่วยต่อหน่วย และประมาณการ
อตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยมกีารเปลีย่นแปลง  

2) การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

ผูล้งทุนควรระมดัระวงัว่าเหตุการณ์ในอนาคตไมส่ามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างชดัเจนและตวัเลขทีป่ระมาณการไว้

ในงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตอิาจแตกต่างจากทีจ่ะเกดิขึน้จรงิ และเพื่อให้ผูล้งทุนสามารถประเมนิผล

กระทบต่อประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจ างวด ตัง้แต่ วนัที่ 1 มกราคม 2563 – 31 

ธนัวาคม 2563 ของกองทรสัต์ จากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่ส าคญัที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานของ

อสงัหารมิทรพัย์ที่กองทรสัต์ลงทุน ที่ปรกึษาทางการเงนิได้ท าการวเิคราะห์ความผนัผวน (Sensitivity Analysis) 

ของประมาณการเงินจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วย และประมาณการอัตราการเงินจ่าย

ผลประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุนต่อหน่วย ในช่วงเวลาทีป่ระมาณการก่อนและภายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิ ซึ่ง

อตัราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ค านวณมาจากการจ่ายผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 98 ของเงินสดสุทธิที่

สามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุน โดยพจิารณาปัจจยัหลกัที่ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ

ประมาณการรายได้สุทธทิีส่ามารถน ามาจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ ได้แก่  อตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร

เฉลีย่ของพืน้ทีส่ านักงานของผู้เช่า และอตัราการเช่าพืน้ทีส่ านักงานของผูเ้ช่า และปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อเงนิจ่าย
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ประโยชน์ตอบแทนและเงนิลดทุนต่อหน่วย ไดแ้ก่ อตัราสว่นการกูย้มืเงนิเพิม่เตมิต่อมลูค่าของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์

จะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิ และการเปลีย่นแปลงของราคาหน่วยทีก่องทรสัตจ์ะเสนอขาย 

การวเิคราะห์ความผนัผวนนัน้มีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงการค านวณถึงผลกระทบของผลประกอบการของ

กองทรสัต์ที่อาจเกิดขึ้นจากสมมติฐานส าคัญที่แปรเปลี่ยนไปจากกรณีฐานเท่านัน้ ความแตกต่างระหว่างผล

ประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิ และผลประกอบการทีแ่สดงในประมาณการงบก าไรขาดทุนตามสมมติฐานอาจแตกต่าง

ไปจากช่วงการเปลีย่นแปลงทีก่ าหนดไวใ้นรายการวเิคราะหค์วามผนัผวนนี้ได ้

2.1) อตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉล่ียของพืน้ท่ีส านักงานและพืน้ท่ีค้าปลีกของผูเ้ช่า 

ตามขอ้มูลทางการเงนิสมมตฐิานส าหรบังวด วนัที ่1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 ก าหนดกรณีฐาน 

(Base Case) ของอตัราค่าเช่าส าหรบัโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค โดยสมมติฐานพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ 

อาทเิช่น อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญาเดมิ ขอ้ก าหนดอตัราการปรบัค่าเช่าและค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารต่ออายุ

ของสญัญาเช่าและบรกิาร (ถา้ม)ี ซึง่เทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด เน่ืองจากเป็นขอ้มลูทีอ่า้งองิจากราคาที่ผูป้ระเมนิอสิระ

ใช้ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ ทัง้นี้ การวเิคราะห์ความผนัผวนส าหรบัอตัราค่าเช่าเฉลี่ยสูงสุดที่เป็นไปได้ (Best 

Case) และส าหรบัอตัราค่าเช่าเฉลีย่ต ่าสดุทีเ่ป็นไปได ้(Worst Case) เป็นดงันี้ 

- Best Case: อตัราค่าเช่าเฉลี่ยในการหาผู้เช่ารายใหม่ในส่วนส านักงานและส่วนคา้ปลกีสงูกว่ากรณี  

ฐานรอ้ยละ 10 

- Worst Case: อตัราค่าเช่าเฉลีย่ในการหาผูเ้ช่ารายใหม่ในส่วนส านกังานและส่วนคา้ปลกีต ่ากว่ากรณี

ฐานรอ้ยละ 10 

จากการผนัผวนของอตัราค่าเช่าเฉลีย่ สามารถสรุปไดด้งันี้  

กรณี 
ประมาณการเงินจ่ายผูถื้อหน่วยต่อหน่วย 

(บาท(/1 
ประมาณการอตัราการเงินจ่ายผูถื้อหน่วย 

(รอ้ยละ)  

 

เงินจ่ายผูถื้อ
หน่วยต่อ
หน่วย  

เงินลด
ทุนต่อ
หน่วย 

 

เงินจ่าย
ประโยชน์ตอบ
แทนต่อหน่วย 

 

อตัราเงินจ่าย
ผูถื้อหน่วย 

อตัราเงิน
ลดทุน 

อตัราเงินจ่าย
ประโยชน์ตอบ

แทน 

Best Case 0.781 
0.034 

0.747 5.79 
0.25 

5.53 

Base Case 0.770 0.736 5.70 5.45 
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กรณี 
ประมาณการเงินจ่ายผูถื้อหน่วยต่อหน่วย 

(บาท(/1 
ประมาณการอตัราการเงินจ่ายผูถื้อหน่วย 

(รอ้ยละ)  

 

เงินจ่ายผูถื้อ
หน่วยต่อ
หน่วย  

เงินลด
ทุนต่อ
หน่วย 

 

เงินจ่าย
ประโยชน์ตอบ
แทนต่อหน่วย 

 

อตัราเงินจ่าย
ผูถื้อหน่วย 

อตัราเงิน
ลดทุน 

อตัราเงินจ่าย
ประโยชน์ตอบ

แทน 

Worst Case 0.759 0.725 5.62 5.37 

หมายเหตุ : อา้งองิประมาณการเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทน และเงนิลดทุนต่อหน่วย ส าหรบัช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่

วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ที่มีการปรบัปรุงผลจากแนวปฏิบตัิทางบญัชสี าหรบักองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนใน

โครงสรา้งพืน้ฐาน และมาตรฐานกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ   

 

2.2) อตัราการเช่าพืน้ท่ีส านักงานของผูเ้ช่า 

ตามขอ้มูลทางการเงนิสมมตฐิานส าหรบังวด วนัที ่1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 ก าหนดกรณีฐาน 

(Base Case) ของอตัราการเช่าพืน้ทีส่ านักงานของผูเ้ช่าส าหรบัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค อยู่ทีร่อ้ยละ 97.5 

โดยเป็นโครงการทีม่ศีกัยภาพสงู เป็นอาคารส านกังานเกรด A ในโซน Non-CBD แห่งแรกในย่านสขุมุวทิ-บางนา จงึท า

ใหด้งึดูดผูเ้ช่าได้ด ีทัง้นี้ การวเิคราะหค์วามผนัผวนส าหรบัอตัราการเช่าพืน้ทีส่ านักงานสงูสุดทีเ่ป็นไปได ้(Best Case) 

และส าหรบัอตัราการเช่าพืน้ทีส่ านกังานต ่าสดุทีเ่ป็นไปได ้(Worst Case) เป็นดงันี้ 

- Best Case: อตัราการเช่าพืน้ทีส่ านกังานสงูกว่ากรณีฐานรอ้ยละ 2.50 

- Worst Case: อตัราการเช่าพืน้ทีส่ านกังานต ่ากว่ากรณีฐานรอ้ยละ 2.50 

จากการผนัผวนของอตัราการเช่าพืน้ทีส่ านกังาน สามารถสรุปไดด้งันี้ 
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กรณี 

ประมาณการเงินจ่ายผูถื้อหน่วยต่อหน่วย 
(บาท( 

ประมาณการอตัราการเงินจ่ายผูถื้อหน่วย 
(รอ้ยละ) 

เงินจ่ายผูถื้อ
หน่วยต่อหน่วย  

เงินลด
ทุนต่อ
หน่วย 

เงินจ่าย
ประโยชน์ตอบ
แทนต่อหน่วย 

อตัราเงินจ่าย
ผูถื้อหน่วย 

อตัราเงิน
ลดทุน 

อตัราเงินจ่าย
ประโยชน์ตอบ

แทน 

Best Case 0.778 

0.034 

0.744 5.76 

0.25 

5.51 

Base Case 0.770 0.736 5.70 5.45 

Worst 
Case 

0.761 0.727 5.64 5.39 

หมายเหตุ : อา้งองิประมาณการเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทน และเงนิลดทุนต่อหน่วย ส าหรบัช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่

วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ที่มีการปรบัปรุงผลจากแนวปฏิบตัิทางบญัชสี าหรบักองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนใน

โครงสรา้งพืน้ฐาน และมาตรฐานกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ   

2.3) การวิเคราะหค์วามผนัผวนรวมปัจจยัอตัราค่าเช่าและค่าบริการเฉล่ียของพืน้ท่ีส านักงานและ

พืน้ท่ีค้าปลีกและอตัราการเช่าพืน้ท่ีส านักงานของผูเ้ช่า 

Best Case:  (1) อตัราค่าเช่าเฉลีย่ในการหาผูเ้ช่ารายใหมใ่นสว่นส านกังานและสว่นคา้ปลกีสงูกว่ากรณี
ฐานรอ้ยละ 10 

(2) อตัราการเช่าพืน้ทีส่ านกังานสงูกว่ากรณีฐานรอ้ยละ 2.50 

 Worst Case: (1) อตัราค่าเช่าเฉลีย่ในการหาผูเ้ช่ารายใหมใ่นสว่นส านกังานและสว่นคา้ปลกีต ่ากว่ากรณี
ฐานรอ้ยละ 10 

 (2) อตัราการเช่าพืน้ทีส่ านกังานต ่ากว่ากรณีฐานรอ้ยละ 2.50 

ผลจากการวเิคราะห์ความผนัผวนของประมาณการเงนิจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ตัง้แต่ วนัที่ 1 มกราคม 

2563 – 31 ธนัวาคม 2563 จากการผนัผวนของปัจจยัอตัราค่าเช่าเฉลี่ย และอตัราการเช่าพื้นที่ส านักงานที่กล่าวมา 

สามารถสรุปไดด้งันี้ 
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กรณี 

ประมาณการเงินจ่ายผูถื้อหน่วยต่อหน่วย 
(บาท( 

ประมาณการอตัราการเงินจ่ายผูถื้อหน่วย 
(รอ้ยละ) 

เงินจ่ายผูถื้อ
หน่วยต่อ
หน่วย  

เงินลด
ทุนต่อ
หน่วย 

เงินจ่าย
ประโยชน์ตอบ
แทนต่อหน่วย 

อตัราเงินจ่าย
ผูถื้อหน่วย 

อตัราเงิน
ลดทุน 

อตัราเงินจ่าย
ประโยชน์ตอบ

แทน 

Best Case 0.790 

0.034 

0.756 5.85 

0.25 

5.60 

Base Case 0.770 0.736 5.70 5.45 

Worst Case 0.751 0.717 5.56 5.31 

หมายเหตุ : อา้งองิประมาณการเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทน และเงนิลดทุนต่อหน่วย ส าหรบัช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่

วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ที่มีการปรบัปรุงผลจากแนวปฏิบตัิทางบญัชสี าหรบักองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนใน

โครงสรา้งพืน้ฐาน และมาตรฐานกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ   
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2.4) การวิเคราะหค์วามผนัผวนของอตัราส่วนการกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมต่อมูลค่าของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเข้าลงทุนเพ่ิมเติม และการเปล่ียนแปลงของราคา

หน่วยท่ีกองทรสัตจ์ะเสนอขาย  

เน่ืองจากประมาณการเงนิผูถ้อืหน่วยต่อหน่วยตามงบก าไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบัช่วงเวลาประมาณการ วนัที ่1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 จดัท าบน

สมมตฐิานว่ากองทรสัต์ออกเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิส าหรบัการเพิ่มทุนครัง้ที ่1 จ านวน 210.15 ลา้นหน่วย ทีร่าคา 13.50 บาทต่อหน่วย และกูย้มืเงนิจ านวน 600 ลา้นบาท ทัง้นี้ 

จ านวนหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิ ราคาเสนอขายสดุทา้ย และเงนิกูย้มืทีก่องทรสัต์จะใชม้ผีลต่อประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วย และประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย 

ทีป่รกึษาทางการเงนิจงึจดัท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการเงนิจ่ายต่อหน่วย และประมาณการอตัราเงนิจ่ายต่อหน่วย ต่อราคาเสนอขาย และ

เงนิกูย้มืทีใ่ช ้โดยในกรณีทีก่องทรสัตอ์อกเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิทีจ่ านวน 225.49 ลา้นหน่วย/1 และราคาเสนอขายอยู่ในช่วง  12.30 – 15.00 บาทต่อหน่วย ประมาณการเงนิจ่าย

ผูถ้อืหน่วยต่อหน่วยอยู่ในช่วง 0.751 – 0.778 บาทต่อหน่วย  และประมาณการอตัราเงนิจ่ายต่อหน่วยอยู่ในช่วงรอ้ยละ  5.19 - 6.11 ตามรายละเอยีดทีแ่สดงในตารางดงันี้ 

ราคาเสนอ
ขายต่อ
หน่วย  
(บาท( 

มูลค่า
ทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุนเพ่ิมเติม
ครัง้ท่ีหน่ึง 
(ล้านบาท( 

ส่วนทุนจากการ
เสนอขาย
หน่วยทรสัต ์
(ล้านบาท( 

เงินกู้ยืม 
(ล้านบาท( 

อตัราส่วนเงินกู้ยืม
เงินต่อมูลค่า

ทรพัยสิ์นท่ีจะเข้า
ลงทุนเพ่ิมเติม 

(รอ้ยละ( 

จ านวน
หน่วยทรสัตท่ี์
เสนอขาย/1 

(ล้านหน่วย( 

ประมาณการเงิน
จ่ายผูถื้อหน่วย

ต่อหน่วย 
(บาท( 

การเพ่ิมขึน้ (ลดลง( ของ
ประมาณการณ์เงินจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนต่อ
หน่วย เทียบกบักรณีท่ี

ไม่ได้ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี
หน่ึง 

(บาท( 

ประมาณการ
อตัราเงินจ่ายผู้

ถือหน่วย 
(รอ้ยละ( 

12.30 3,300.00 2,774.00 663.00 20.09 225.49 0.751 0.000 6.11 
12.40 3,300.00 2,797.00 641.00 19.42 225.49 0.752 0.001 6.06 
12.50 3,300.00 2,819.00 618.00 18.73 225.49 0.753 0.002 6.02 
12.60 3,300.00 2,842.00 596.00 18.06 225.49 0.754 0.003 5.98 
12.70 3,300.00 2,864.00 573.00 17.36 225.49 0.755 0.004 5.94 
12.80 3,300.00 2,887.00 551.00 16.70 225.49 0.756 0.005 5.91 
12.90 3,300.00 2,909.00 529.00 16.03 225.49 0.757 0.006 5.87 
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ราคาเสนอ
ขายต่อ
หน่วย  
(บาท( 

มูลค่า
ทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุนเพ่ิมเติม
ครัง้ท่ีหน่ึง 
(ล้านบาท( 

ส่วนทุนจากการ
เสนอขาย
หน่วยทรสัต ์
(ล้านบาท( 

เงินกู้ยืม 
(ล้านบาท( 

อตัราส่วนเงินกู้ยืม
เงินต่อมูลค่า

ทรพัยสิ์นท่ีจะเข้า
ลงทุนเพ่ิมเติม 

(รอ้ยละ( 

จ านวน
หน่วยทรสัตท่ี์
เสนอขาย/1 

(ล้านหน่วย( 

ประมาณการเงิน
จ่ายผูถื้อหน่วย

ต่อหน่วย 
(บาท( 

การเพ่ิมขึน้ (ลดลง( ของ
ประมาณการณ์เงินจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนต่อ
หน่วย เทียบกบักรณีท่ี

ไม่ได้ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี
หน่ึง 

(บาท( 

ประมาณการ
อตัราเงินจ่ายผู้

ถือหน่วย 
(รอ้ยละ( 

13.00 3,300.00 2,932.00 506.00 15.33 225.49 0.758 0.007 5.83 
13.10 3,300.00 2,954.00 484.00 14.67 225.49 0.759 0.008 5.79 
13.20 3,300.00 2,977.00 461.00 13.97 225.49 0.760 0.009 5.76 
13.30 3,300.00 3,000.00 439.00 13.30 225.49 0.761 0.010 5.72 
13.40 3,300.00 3,022.00 416.00 12.61 225.49 0.762 0.011 5.69 
13.50 3,300.00 3,045.00 394.00 11.94 225.49 0.763 0.012 5.65 
13.60 3,300.00 3,067.00 372.00 11.27 225.49 0.764 0.013 5.62 
13.70 3,300.00 3,090.00 349.00 10.58 225.49 0.765 0.014 5.58 
13.80 3,300.00 3,112.00 327.00 9.91 225.49 0.766 0.015 5.55 
13.90 3,300.00 3,135.00 304.00 9.21 225.49 0.767 0.016 5.52 
14.00 3,300.00 3,157.00 282.00 8.55 225.49 0.768 0.017 5.49 
14.10 3,300.00 3,180.00 259.00 7.85 225.49 0.769 0.018 5.45 
14.20 3,300.00 3,202.00 237.00 7.18 225.49 0.770 0.019 5.42 
14.30 3,300.00 3,225.00 214.00 6.48 225.49 0.771 0.020 5.39 
14.40 3,300.00 3,248.00 192.00 5.82 225.49 0.772 0.021 5.36 
14.50 3,300.00 3,270.00 170.00 5.15 225.49 0.773 0.022 5.33 
14.60 3,300.00 3,293.00 147.00 4.45 225.49 0.774 0.023 5.30 
14.70 3,300.00 3,315.00 125.00 3.79 225.49 0.775 0.024 5.27 
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ราคาเสนอ
ขายต่อ
หน่วย  
(บาท( 

มูลค่า
ทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุนเพ่ิมเติม
ครัง้ท่ีหน่ึง 
(ล้านบาท( 

ส่วนทุนจากการ
เสนอขาย
หน่วยทรสัต ์
(ล้านบาท( 

เงินกู้ยืม 
(ล้านบาท( 

อตัราส่วนเงินกู้ยืม
เงินต่อมูลค่า

ทรพัยสิ์นท่ีจะเข้า
ลงทุนเพ่ิมเติม 

(รอ้ยละ( 

จ านวน
หน่วยทรสัตท่ี์
เสนอขาย/1 

(ล้านหน่วย( 

ประมาณการเงิน
จ่ายผูถื้อหน่วย

ต่อหน่วย 
(บาท( 

การเพ่ิมขึน้ (ลดลง( ของ
ประมาณการณ์เงินจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนต่อ
หน่วย เทียบกบักรณีท่ี

ไม่ได้ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี
หน่ึง 

(บาท( 

ประมาณการ
อตัราเงินจ่ายผู้

ถือหน่วย 
(รอ้ยละ( 

14.80 3,300.00 3,338.00 102.00 3.09 225.49 0.776 0.025 5.24 
14.90 3,300.00 3,360.00 80.00 2.42 225.49 0.777 0.026 5.21 
15.00 3,300.00 3,383.00 57.00 1.73 225.49 0.778 0.027 5.19 

 

หมายเหตุ /1 จ านวนหน่วยทรสัตท์ีเ่ท่ากบั 225.49 ลา้นหน่วยเป็นจ านวนหน่วยทรสัตท์ีก่องทรสัต์สามารถออกเสนอขายเพิม่เตมิไดส้งูสดุในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งตามมตทิีไ่ดร้บัอนุมตัิ

จากการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เมื่อวนัที ่12 มถุินายน 2562 ทัง้นี้จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกเสนอขายอาจเท่ากบั หรอืน้อยกว่าจ านวนดงักล่าว โดยในกรณีทีห่น่วยทรสัต์ทีจ่ะออก

เสนอขายน้อยกว่า 225.49 ลา้นหน่วย ประมาณเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วย และประมาณการอตัราจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วยจะสงูขึน้กว่าขอ้มลูทีแ่สดงในตารางนี้ 
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2.5)  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19( 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา  2019  (โควดิ-19) ทีส่่งผลกระทบทางเศรษฐกจิ
และภาคธุรกจิต่างๆ ในวงกวา้ง ท าให้เกดิความผนัผวนต่อธุรกจิในทุกภาคธุรกจิ ทางทีป่รกึษาทางการเงนิจงึจดัไดท้ า
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการเงนิจ่ายต่อหน่วย และประมาณการอตัราเงนิจ่าย
ต่อหน่วย ในกรณีทีเ่หตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการจดัหารายไดข้องทรพัยส์นิ ซึง่สง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงของ
ปัจจยัส าคญัในการจดัหารายไดข้องกองทรสัต์ ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของการเปลีย่นแปลงของอตัราค่าเช่า
และค่าบรกิารเฉลีย่ของพืน้ทีส่ านักงาน และอตัราการเช่าพืน้ทีส่ านักงานของผูเ้ช่า จากกรณีฐานตามขอ้มูลทางการเงนิ
สมมติฐานส าหรบังวด วนัที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563  ในกรณีที่เหตุการณ์โควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อ
ปัจจยัดงักล่าวอย่างมนียัส าคญั  

ทัง้นี้ ขอ้มลูการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวดงักล่าวเป็นเพยีงการวเิคราะหเ์พื่อใหเ้หน็ภาพถงึผลกระทบจากปัจจยั
ดงักล่าว แต่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จรงิขึน้อยู่กบัปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิ ระดบัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (โควดิ-19) ผลกระทบต่อผูเ้ช่าอาคารส านกังานในตลาดโดยรวม และปัจจยัอื่น ๆ ทีอ่าจกระทบต่อการจดัหารายได้
ของกองทรสัตใ์นอนาคต 

ประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วยต่อหน่วย  

ประมาณการเงนิจ่ายผูถ้อื
หน่วยต่อหน่วย (บาท) 

อตัราค่าเช่าเฉลีย่ในการหาผูเ้ช่ารายใหม่ต ่ากว่ากรณีฐานรอ้ยละ  

  12.5 15.0 17.5 

อตัราการเช่า
พืน้ทีต่ ่ากว่า
กรณีฐานรอ้ย

ละ 

5.0 0.740 0.738 0.735 

10.0 0.724 0.722 0.720 

15.0 0.709 0.707 0.704 

 

ประมาณการอตัราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย  

ประมาณการอตัราเงนิจ่าย
ผูถ้อืหน่วย (รอ้ยละ) 

อตัราค่าเช่าเฉลีย่ในการหาผูเ้ช่ารายใหม่ต ่ากว่ากรณีฐานรอ้ยละ  

12.5 15.0 17.5 

อตัราการเช่า
พืน้ทีต่ ่ากว่า
กรณีฐานรอ้ย

ละ 

5.0 5.48 5.46 5.44 

10.0 5.37 5.35 5.33 

15.0 5.25 5.23 5.22 

หมายเหตุ: บนสมมติฐานว่ากองทรสัต์ออกเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติมส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที ่1 จ านวน 210.15 
ลา้นหน่วย ทีร่าคา 13.50 บาทต่อหน่วย และกูย้มืเงนิจ านวน 600 ลา้นบาท 
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2.6) ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทรสัตจ์ากโครงสรา้งของกองทรสัต ์

เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินผลกระทบต่อประมาณการผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ส าหรับงวด  
12 เดอืนช่วงเวลาประมาณการ วนัที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 จากการเขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ทีส่ านักงาน
ของภิรชับุรแีละ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภิรชับุรี ในพื้นทีท่ี่ผู้เช่ามโีอกาสที่จะขอยกเลกิการเช่าพื้นที่บางส่วนก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญา หรอืไม่ต่อสญัญาเช่าภายหลงัครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญา พืน้ที่
เช่ารวมประมาณ 3,821 ตารางเมตร (ประกอบดว้ยพื้นที่ส่วนส านักงานให้เช่าประมาณ 3,636 ตารางเมตร และพื้นที่
ทางเดนิสว่นกลางประมาณ 185 ตารางเมตร) ส าหรบัทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง ภายในระยะเวลา 1 
ปี นับแต่วนัที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่ง ทีป่รกึษาทางการเงนิจงึไดท้ าการ
วเิคราะหผ์ลกระทบต่อประมาณการตอบแทนของกองทรสัตโ์ดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

กรณี 

ประมาณการเงินจ่ายผูถื้อหน่วยต่อหน่วย 
(บาท( 

ประมาณการอตัราการเงินจ่ายผูถื้อหน่วย 
(รอ้ยละ) 

เงินจ่ายผูถื้อ
หน่วยต่อหน่วย  

เงินลด
ทุนต่อ
หน่วย 

เงินจ่าย
ประโยชน์ตอบ
แทนต่อหน่วย 

อตัราเงินจ่าย
ผูถื้อหน่วย 

อตัราเงิน
ลดทุน 

อตัราเงินจ่าย
ประโยชน์ตอบ

แทน 

กรณีมี
สญัญาเช่า
ของภริชับุร ี

0.770 

0.034 

0.736 5.70 

0.25 

5.45 

กรณีไม่มี
สญัญาเช่า
ของภริชับุร ี

0.756 0.722 5.60 5.35 

หมายเหตุ : อา้งองิประมาณการเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทน และเงนิลดทุนต่อหน่วย ส าหรบัช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ที่มีการปรบัปรุงผลจากแนวปฏิบตัิทางบญัชีส าหรบักองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสรา้งพืน้ฐาน และมาตรฐานกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ   

 

3.2.6 การรบัประกนัรายได้ 

กองทรสัตไ์ม่มกีารรบัประกนัรายไดข้องกองทรสัต ์
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4. ภาวะอตุสาหกรรมของการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย ์

4.1 ภาพรวมตลาดอาคารส านักงานในกรงุเทพมหานคร 

4.1.1 ภาพรวมอปุสงคใ์นตลาดอาคารส านักงาน 

ปรมิาณการเช่าพืน้ที่ส านักงานสุทธเิฉลีย่ในรอบ 10 ปี มพีืน้ทีสุ่ทธอิยู่ที่ 160,579 ตารางเมตรต่อปี เป็นพืน้ที่

เช่าในอาคารส านกังานเกรดเอ 117,054 ตารางเมตรต่อปีในช่วงเดยีวกนั และในช่วงปลายปี 2561 ปรมิาณการเช่าพืน้ที่

สทุธริวมต่อปีอยู่ที ่173,172 ตารางเมตร หากพจิารณาปรมิาณการเช่าพืน้ทีส่ทุธใินรอบ 5 ปีทีผ่่านมา (2557-2561) จะ

พบว่าปรมิาณส่วนมากจดัเป็นพื้นที่เกรดเอ เนื่องด้วยในปัจจุบนั มีอุปสงค์จ านวนมากที่มองหาพื้นที่ส านักงานที่มี

คุณภาพสงูขึน้ 

ปริมาณการเช่าพืน้ท่ีส านักงานสุทธิทัว่กรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2539 – 2561 แบ่งตามเกรด 

 

ท่ีมา: บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 
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ปริมาณการเช่าพืน้ท่ีส านักงานสุทธิ แบ่งตามประเภทและเกรด ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 

 

ท่ีมา: บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 

เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณการเช่าพืน้ทีสุ่ทธขิองทัง้ 12 เขต ทัว่กรุงเทพมหานครแบ่งโดย JLL ในเขตศนูยก์ลาง

กรุงเทพมหานครตะวนัออกมปีรมิาณการเช่าพืน้ทีสุ่ทธอิยู่ในระดบัทีส่งู ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

อตัราการเช่าพืน้ทีท่ีเ่กดิขึน้กบัโครงการท-ีวนั ทีเ่พิง่สรา้งเสรจ็ในไตรมาสนี้  

ส าหรบัปรมิาณการเช่าพื้นที่สุทธใินเขตอื่น ๆ พบว่าปรมิาณการเช่าในเขตศูนย์กลางกรุงเทพมหานครตอน

เหนือมีปริมาณลดลง ซึ่งเป็นเหตุมาจากการย้ายที่อยู่ของผู้เช่ารายย่อย ทัง้นี้ อัตราการว่างของพื้นที่เหลือเช่าทัว่

กรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 มกีารปรบัตวัลดลง อยู่ทีร่อ้ยละ 8.8  

การเปรียบเทียบ อปุสงค ์อปุทานของพืน้ท่ีสานักงาน ไตรมาส 4 ปี 2561 – รายพืน้ท่ี ทัง้

กรงุเทพมหานคร 

 

โดยรวมอตัราการว่างของพืน้ทีเ่หลอืเช่าทัว่ 12 เขต ในกรุงเทพมหานครมคีวามหลากหลาย ตัง้แต่รอ้ยละ 0.0 

ในเขตรตันโกสนิทร ์ถงึรอ้ยละ 23.3 ในเขตกรุงเทพฯ ชัน้นอกตะวนัออก   
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อตัราการว่างของพื้นที่เหลือเช่าในบางเขตอยู่ ในระดบัต ่ากว่าตลาด อาทิ ในเขตศูนย์กลางกรุงเทพฯ  เขต

ศูนยก์ลางกรุงเทพฯ ตะวนัออก และศูนยก์ลางกรุงเทพฯ ตอนเหนือ  อนัเป็นผลมาจากความต้องการเช่าพืน้ที่อาคาร

ส านกังานในโครงการทีเ่พิง่สรา้งเสรจ็ไม่นาน เช่น อาคารเพริล์แบงกค์อ็ก,  ภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร,์  เอฟวาย

ไอ เซน็เตอร์,  เกษร ทาวเวอร์, และ สงิห์ คอมเพลก็ซ์   ทัง้นี้ ยงัมอีุปสงค์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในอาคารส านักงาน

เกรดเอเดมิทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ทีไ่พรมใ์กลร้ะบบขนสง่มวลชน 

อตัราการว่างของพื้นที่เหลอืเช่าเกรดเอในเขตกรุงเทพฯ ชัน้ในตอนเหนือ และเขตกรุงเทพฯ ชัน้ นอกตอน

เหนือ ยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่าตลาดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโดยส่วนมากพื้นที่อาคารส านักงานเกรดเอใน  สองเขตนี้ 

เป็นประเภทอาคารส านกังานเพื่อใชเ้อง (Owner-occupied) และ ประเภทสรา้งตามความตอ้งการ (Built-to-suit)   

ในขณะเดยีวกนั แมว้่าอตัราการว่างของพืน้ทีเ่หลอืเช่าในเขตกรุงเทพฯ ตอนใต้ ยงัคงอยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู 

เน่ืองจากอาคารสว่นใหญ่ในบรเิวณเป็นอาคารนนัไพรม์ทีม่อีายุมากและห่างไกลจากขนสง่มวลชน 

เน่ืองจากอาคารภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ยงัอยู่ในช่วงปล่อยเช่าเป็นโครงการทีเ่พิง่สรา้งเสร็จไม่นานและอยู่

ในช่วงการปล่อยเช่า ทัง้นี้ โครงการดงักล่าวมปีรมิาณพื้นที่อาคารส านักงานให้เช่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่อาคาร

ส านกังานเกรดเอทัง้หมดในเขตกรุงเทพฯ ตอนใต ้การปล่อยเช่าดงักล่าวสง่ผลใหอ้ตัราว่างคงเหลอืของอาคารปรบัลดลง

มาอยู่ในอตัราต ่าอย่างรวดเรว็ 

ในเขตชานเมอืงอื่น ๆ ทีม่อีาคารส านักงานเกรดนันไพรม์ทีม่อีายุมาก และตัง้อยู่ค่อนขา้งห่างไกลจากระบบ

ขนสง่มวลชนหลกั ลว้นยงัคงมอีตัราการว่างของพืน้ทีเ่หลอืเช่าอยู่ในระดบัสงู 
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4.2 การเติบโตของอปุทานและอปุทานในอนาคต 

พืน้ท่ีอาคารส านักงานสะสมทัง้หมด ทัว่กรงุเทพมหานคร ปี 2538-2561 

 

ทีม่า: บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 

ณ สิน้ปี พ.ศ. 2561 อาคารส านักงานในกรุงเทพมหานครมพีืน้ทีร่วม  9,010,059 ตารางเมตร เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

1.8 จากปีก่อนหน้า โดยพื้นที่อาคารส านักงานเกรดเอสะสมอยู่ที่ 2,629,354 ตารางเมตร คดิเป็น รอ้ยละ 29.2 ของ

พืน้ทีอ่าคารส านกังานทัง้หมดทัว่กรุงเทพ 

ทัง้นี้ ในเขตศูนยก์ลางธุรกจิ (ซึง่ประกอบดว้ยเขตศนูยก์ลางกรุงเทพฯ และศนูยก์ลางกรุงเทพฯ ตะวนัออก) มี

พื้นที่อาคารส านักงานสูงถึง 4,498,091 ตารางเมตร หรอืคิดเป็นร้อยละ 49.9 ของพื้นที่อาคารส านักงานทัง้หมดทัว่

กรุงเทพฯ โดยจัดเป็นพื้นที่ส านักงานเกรดเอ 1,590,497 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60.5 ของพื้นที่อาคาร

ส านกังานเกรดเอทัง้หมดทัว่กรุงเทพฯ  

จากขอ้มลูดงักล่าวรอ้ยละ 67.3 ของพืน้ทีอ่าคารส านกังานทัง้หมด และรอ้ยละ 62.2 ของพืน้ทีอ่าคารส านกังาน

เกรดเอทัง้หมด เป็นอาคารส านักงานที่สร้างเสรจ็ตัง้แต่ก่อนยุควกิฤตการเงนิในปี 2540 ท าให้อาคารส่วนใหญ่มอีายุ

มากกว่า 20 ปี และ มเีพยีงส่วนน้อยทีไ่ดท้ าการปรบัปรุงพืน้ทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ ดว้ยเหตุนี้อาคารส านกังานอายุมาก

เหล่านี้จึงก าลังเผชิญกับการแข่งขนัที่สูงในตลาดอาคารส านักงาน เนื่องจากผู้เช่าส่วนใหญ่ต้องการพื้นที่อาคาร

ส านกังานทีม่คีุณภาพ กล่าวคอือาคารส านกังานใหม่ทีเ่พิง่สรา้งเสรจ็ในระยะไม่กีปี่ทีผ่่านมา 
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อปุทานพืน้ท่ีเชา่ส  านกังานเกรดเอ ทัง้กรุงเทพฯ อปุทานพืน้ท่ีเชา่ส  านกังานเกรดบีและซี ทัง้กรุงเทพฯ
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การเปล่ียนแปลงของอปุทานพืน้ท่ีอาคารส านักงาน (อปุทานใหม่และอปุทานท่ีปิดตวั) ปี 2538-2561 

ทีม่า: บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 

ในปี 2561 มอีาคารส านกังานใหม่สรา้งแลว้เสรจ็ 12 โครงการ รวมเป็นพืน้ทีใ่หม่ทัง้หมด 253,409 ตารางเมตร 

โดยแบ่งเป็นอาคารส านกังานเกรดเอ สีโ่ครงการ มพีืน้ทีร่วมทัง้หมด 165,976 ตารางเมตร และมโีครงการเกรดนนัไพรม์

อกีแปดโครงการ มพีืน้ทีร่วม 87,433 ตารางเมตร  

หากพิจารณาในช่วงสามปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีอาคารส านักงานใหม่ที่เพิ่งสร้างแล้วเสร็จถึง  31 

โครงการ (680,605 ตารางเมตร) โดยส่วนมากตัง้อยู่ในเขตศูนย์กลางกรุงเทพมหานครตอนเหนือ มีปรมิาณมากถึง 

213,772 ตารางเมตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.4 ของพืน้ทีอ่าคารส านกังานใหม่ในช่วงเวลาดงักล่าว 

และเมื่อพจิารณาอตัราการเพิม่ขึน้ของพืน้ทีอ่าคารส านกังานทัว่กรุงเทพฯ ต่อปี ตัง้แต่ปี 2538 จะพบว่า มกีาร

ปรบัตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 187,778 ตารางเมตรต่อปี หรอืเท่ากบั ประมาณ 46,945 ตารางเมตรต่อไตรมาส 

จากการสงัเกตการณ์ของ JLL ต่อการพฒันาอาคารส านักงานในเขตศูนยก์ลางกรุงเทพมหานครตอนเหนือ 

พบว่าเป็นเขตที่ได้รบัความนิยมในการพัฒนาอาคารส านักงาน เนื่องด้วยที่ดินที่พร้อมพัฒนาส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่

สามารถครอบครองกรรมสทิธิส์มบูรณ์ (Freehold) และมรีะบบขนส่งมวลชนทีส่ะดวกอยู่ในพืน้ที ่นอกจากนี้ การเตบิโต

ของค่าที่ดินในเขตธุรกิจเดิมเติบโตขึ้นอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้การพัฒนาอาคารส านักงานมีความนิยมน้อยลง และ

เหมาะสมกบัคอนโดมเินียมระดบัราคาสงูมากกว่า ซึง่เป็นผลใหก้ารพฒันาอาคารส านกังานในพืน้ทีท่างเลอืกอื่น ๆ ใกล้

ระบบขนสง่มวลชนมคีวามน่าสนใจมากขึน้ 
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ปริมาณพืน้ท่ีส านักงานเพื่อให้เช่าในอนาคตท่ีมีแผนจะแลว้เสรจ็ในปี 2562-2568 แบ่งตามเกรดและเขต 

 

เน่ืองดว้ยปัจจยัการเตบิโตของราคาทีด่นิ และทีด่นิว่างเพื่อการพฒันาประเภทกรรมสทิธิส์มบรูณ์ (freehold) มี

อยู่อย่างจ ากดั โครงการอาคารส านักงานทีถู่กพฒันาขึน้ใหม่ ส่วนใหญ่จงึมแีนวโน้มที่จะถูกพฒันาขึน้บนทีด่นิประเภท

สทิธกิารเช่า การพฒันาในบรเิวณเขตศูนย์กลางธุรกจิจงึเป็นการพฒันาโครงการบนที่ดนิแบบเช่า (Leasehold land) 

กว่า 80.1% หรอื 888,399 ตารางเมตร ของแผนการพฒันาในเขตดงักล่าวทัง้หมด สดัส่วนดงักล่าวอยู่ในเกณฑส์งูเมื่อ

เทยีบกบั 140,192 ตารางเมตร หรอื 17.1% ในเขตพืน้ทีน่อกเหนือจากบรเิวณเขตศนูยก์ลางธุรกจิ 

โดยมอีาคารส านักงานเกรด เอ ขึน้ใหม่ในเขตศูนย์กลางธุรกจิ เพยีงไม่กีโ่ครงการเท่านัน้ที่ถูกพฒันาขึน้บน

ทีด่นิ freehold ไดแ้ก่ เอไอเอ สาทร , ภริชั ทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์และเกษรทาวเวอร ์เป็นตน้ 

แนวโน้มตลาดอาคารส านักงานในอนาคต แบ่งตามเกรดและสถานะโครงการ ปี 2562-2568 

 

ทีม่า: บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 
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ทาง JLL ไดแ้บ่งประเภทอุปทานอาคารส านักงานในอนาคตออกเป็นสีป่ระเภทหลกั โดยอา้งองิจากประเภท

การใชง้านและสถานะของโครงการ ส าหรบัพื้นทีอ่าคารส านักงานเพื่อปล่อยเช่านัน้เป็นโครงการที่ผูพ้ฒันาตัง้ใจปล่อย

เช่าต่อผูเ้ช่าที่หลากหลาย ขณะทีพ่ื้นที่อาคารส านักงานเพื่อใชเ้อง (Owner-occupied) คอืพืน้ทีท่ี่สรา้งขึน้โดยผูพ้ฒันา

ส าหรบัเพื่อใชเ้องหรอืถูกสรา้งขึน้เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้ช่ารายใหญ่รายเดยีว 

โครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง ในที่นี้หมายถึง โครงการที่ได้มีเริม่ตอกเสาเขม็และอยู่ในระหว่างการ

พฒันาเพื่อใหเ้สรจ็สมบูรณ์ ในขณะทีโ่ครงการที่อยู่ในระยะเตรยีมงาน คอื โครงการทีไ่ดม้กีารประกาศสู่สาธารณะและ

ก าลงัเตรยีมการเพื่อพฒันา แต่ยงัไม่มกีารเริม่ตอกเสาเขม็ 

ปัจจุบนัมโีครงการอาคารส านักงานในอนาคตมากถึง 49 แห่ง ซึ่งมพีื้นที่รวมทัง้หมดประมาณ 2 ลา้นตาราง

เมตรอยู่ระหว่างการพฒันาในขัน้ตอนที่แตกต่างกนั มกี าหนดสร้างแล้วเสรจ็ในระหว่างปี 2562-2568 จดัเป็นอาคาร

ส านกังานเกรดเอทัง้หมด 30 โครงการ (1,566,123 ตารางเมตร)  

ทัง้นี้  จัดเป็นอาคารส านักงานเพื่อปล่อยเช่า 39 โครงการ (1,539,125 ตารางเมตร) และจัดเป็นอาคาร

ส านกังานเพื่อใชเ้อง 10 โครงการ หรอืพืน้ทีร่วมประมาณ 388,487 ตารางเมตร 
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โครงการอาคารส านักงานในอนาคตในกรงุเทพมหานคร ระหว่างปี 2562-2568 

ชื่อโครงการ เกรด ประเภท สถานะ 
ปีทีค่าดว่า 

จะแลว้เสรจ็ 

พืน้ทีใ่ห้

เช่า (ตร.

ม.) 

เขตศนูยก์ลางกรงุเทพมหานคร         847,225 

สลีมเซน็เตอร ์
นนั

ไพรม ์
ปล่อยเช่า 

ก าลงัก่อสรา้ง 
2562 11,649 

สามย่านมติรทาวน์ เอ ปล่อยเช่า ก าลงัก่อสรา้ง 2562 48,750 

วานิสสา ชดิลม เอ ปล่อยเช่า ก าลงัก่อสรา้ง 2563 22,000 

เดอะมารเ์กต็ แบงคอ็ก 
นนั

ไพรม ์

ปล่อยเช่า ก าลงัก่อสรา้ง 
2564 18,000 

โครโนส สาทร 
นนั

ไพรม ์

ปล่อยเช่า 
ระยะเตรยีมงาน 2565 22,826 

140 วายเลส เอ ปล่อยเช่า ระยะเตรยีมงาน 2565 18,000 

สลีมสแควร ์ เอ เพื่อใชเ้อง ระยะเตรยีมงาน 2565 50,000 

เอส.เอม็. ทาวเวอร ์ เอ ปล่อยเช่า ระยะเตรยีมงาน 2565 48,000 

วนั แบงคอ็ก อาคาร 2 เอ ปล่อยเช่า ก าลงัก่อสรา้ง 2566 88,000 

วนั แบงคอ็ก อาคาร 3 เอ ปล่อยเช่า ก าลงัก่อสรา้ง 2566 83,000 

วนั ซติี ้เซน็เตอร ์ เอ ปล่อยเช่า ระยะเตรยีมงาน 2566 61,000 

วนั แบงคอ็ก อาคาร 1B เอ ปล่อยเช่า ก าลงัก่อสรา้ง 2567 93,000 

ดุสติ เซน็ทรลัปารค์ เอ ปล่อยเช่า ระยะเตรยีมงาน 2567 70,000 

วนั แบงคอ็ก อาคาร 1A เอ ปล่อยเช่า ก าลงัก่อสรา้ง 2568 74,000 

วนั แบงคอ็ก อาคาร 4 เอ ปล่อยเช่า ก าลงัก่อสรา้ง 2569 139,000 

เขตศนูยก์ลางกรงุเทพมหานคร

ตะวนัออก 
        261,430 

เดอะ ปารค์ (เฟส 1) เอ ปล่อยเช่า ก าลงัก่อสรา้ง 2562 60,000 

ไทยเบฟ (ส านกังานใหญ่) 
นนั

ไพรม ์
เพื่อใชเ้อง 

ก าลงัก่อสรา้ง 
2563 12,000 

ส านกังาน พ2ี3 
นนั

ไพรม ์

ปล่อยเช่า ระยะเตรยีมงาน 
2563 9,000 

โครงการมกิสย์สู ทองหล่อ 4 
นนั

ไพรม ์

ปล่อยเช่า ระยะเตรยีมงาน 
2563 5,000 

ธนาคารยโูอบ ี สขุมุวทิ (ส านกังาน

ใหญ่) 

เอ 
เพื่อใชเ้อง ก าลงัก่อสรา้ง 2564 38,430 
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ด ิเอม็สเฟียร ์ เอ ปล่อยเช่า ระยะเตรยีมงาน 2565 18,000 

โอ-เนส ทาวเวอร ์ เอ ปล่อยเช่า ระยะเตรยีมงาน 2565 39,000 

เดอะ ปารค์ (เฟส 2) เอ ปล่อยเช่า ระยะเตรยีมงาน 2567 80,000 

เขตศนูยก์ลางกรงุเทพมหานครตอนใต ้         24,475 

สทิธผิล 1919 (ส านกังานใหญ่) 
นนั

ไพรม ์

เพื่อใชเ้อง ก าลงัก่อสรา้ง 
2562 7,475 

ไทยรุ่งเรอืง (ส านกังานใหญ่) 
นนั

ไพรม ์

เพื่อใชเ้อง ก าลงัก่อสรา้ง 
2563 

16,00

0 
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ชื่อโครงการ เกรด ประเภท สถานะ 
ปีทีแ่ลว้

เสรจ็ 

พืน้ทีใ่หเ้ช่า (ตร.

ม.) 

เขตศนูยก์ลางกรงุเทพมหานครตอนเหนือ         510,443 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (เฟส 2-

3) 

นนั

ไพรม ์

เพื่อใช้

เอง 

ก าลงัก่อสรา้ง 
2562 65,000 

สปรงิ ทาวเวอร ์
เอ ปล่อย

เช่า 

ก าลงัก่อสรา้ง 
2562 27,255 

ทปิโกท้าวเวอร ์2 
เอ ปล่อย

เช่า 

ก าลงัก่อสรา้ง 
2562 15,000 

ส านกังานงบประมาณ (ส านกังานใหญ่) เอ 
เพื่อใช้

เอง 

ก าลงัก่อสรา้ง 
2563 45,000 

แอม ทาวเวอร ์พระราม 9 
นนั

ไพรม ์

ปล่อย

เช่า 

ระยะเตรยีม

งาน 
2564 41,000 

พารค์ ออรจิิน้ พญาไท 
นนั

ไพรม ์

ปล่อย

เช่า 

ระยะเตรยีม

งาน 
2564 14,000 

ยนูิคอรน์ พญาไท 
เอ ปล่อย

เช่า 
ก าลงัก่อสรา้ง 2564 22,452 

รสา เพชรบุร ี
เอ ปล่อย

เช่า 

ระยะเตรยีม

งาน 
2564 28,000 

เดอะ ไรซ ์
เอ ปล่อย

เช่า 

ระยะเตรยีม

งาน 
2565 27,725 

ซุปเปอร ์ทาวเวอร ์(เฟส 1) 
เอ ปล่อย

เช่า 

ระยะเตรยีม

งาน 
2565 55,000 

การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 

(ส านกังานใหญ่) 

เอ เพื่อใช้

เอง 
ก าลงัก่อสรา้ง 2565 108,026 

ซุปเปอร ์ทาวเวอร ์(เฟส 2) 
เอ ปล่อย

เช่า 

ระยะเตรยีม

งาน 
2567 60,500 

เขตกรุงเทพมหานครชัน้ในตอนเหนือ         89,963 

ลุมพนิี ทาวเวอร ์ วภิาวด-ีจตุจกัร อาคาร

เอ 

นนั

ไพรม ์

ปล่อย

เช่า 

ก าลงัก่อสรา้ง 
2563 15,425 

ลุมพนิี ทาวเวอร ์ วภิาวด-ีจตุจกัร อาคาร

บ ี

นนั

ไพรม ์

ปล่อย

เช่า 

ก าลงัก่อสรา้ง 
2563 10,288 

มนตรทีาวเวอร ์รตันาธเิบศร ์
นนั

ไพรม ์

ปล่อย

เช่า 

ก าลงัก่อสรา้ง 
2564 11,250 
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โอเอซสิ เอ 
ปล่อย

เช่า 

ระยะเตรยีม

งาน 
2565 53,000 

เขตกรุงเทพมหานครชัน้นอกตอนเหนือ         70,000 

เบทาโกร ทาวเวอร ์2 
เอ เพื่อใช้

เอง 

ก าลงัก่อสรา้ง 
2563 30,000 

ซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์นอรธ์พารค์ 
เอ ปล่อย

เช่า 

ก าลงัก่อสรา้ง 
2563 40,000 

เขตกรุงเทพมหานครชัน้ในตะวนัตก         13,471 

ธนบุรพีานิช 
นนั

ไพรม ์

เพื่อใช้

เอง 
ก าลงัก่อสรา้ง 2562 13,471 

เขตกรุงเทพมหานครตอนใต ้         193,685 

ทร ูดจิติลั พารค์ เอ 
ปล่อย

เช่า 

ก าลงัก่อสรา้ง 
2562 28,000 

ไท่จงทาวเวอร ์
นนั

ไพรม ์

ปล่อย

เช่า 

ก าลงัก่อสรา้ง 
2562 18,600 

อาคารเมอืงไทยประกนัชวีติ สขุมุวทิ 66 
นนั

ไพรม ์

เพื่อใช้

เอง 

ระยะเตรยีม

งาน 
2564 19,085 

แบงคอ็ก มอลล ์
เอ ปล่อย

เช่า 

ระยะเตรยีม

งาน 
2565 60,000 

เอไอเอ บางนา 
เอ ปล่อย

เช่า 

ระยะเตรยีม

งาน 
2565 68,000 

เขตกรุงเทพมหานครชัน้ในตะวนัออก         25,420 

เมเจอรร์ามค าแหง 
นนั

ไพรม ์

ปล่อย

เช่า 
ก าลงัก่อสรา้ง 2563 25,420 

เขตกรุงเทพมหานครชัน้นอกตะวนัออก         25,000 

ดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์ บางนา 

(ส านกังานใหญ่) 

นนั

ไพรม ์

ปล่อย

เช่า 
ก าลงัก่อสรา้ง 2563 25,000 

ปรมิาณพืน้ทีส่ านกังานในอนาคต         1,927,612 

ประเภทปล่อยเช่า    
2562–

2569 
1,539,125 

ประเภทเพื่อใชเ้อง    
2562–

2569 
388,487 

ทีม่า: บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 
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ปัจจุบนั เขตศูนยก์ลางกรุงเทพฯ มปีรมิาณอุปทานโครงการเกรดเอทีจ่ะสรา้งแลว้เสรจ็ในอนาคตเป็นปรมิาณ

มาก รวมเป็นพืน้ที ่577,399 ตารางเมตร โดยพืน้ทีส่ว่นใหญ่มาจาก โครงการ วนั แบงคอ็ก ทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง มี

พืน้ทีโ่ครงการประมาณ 477,000 ตารางเมตร นอกจากน้ี อุปทานในอนาคตในเขตนี้จะมาจากโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการ

พฒันา อาท ิสลีม เซน็เตอร ์(11,649 ตารางเมตร), สามย่านมติรทาวน์ (50,600 ตารางเมตร), อาคารวานิสสาที่ก าลงั

พฒันาขึน้ใหม่ (22,000 ตารางเมตร), และเดอะ มารเ์กต็ แบงคอก (18,000 ตารางเมตร) 

พืน้ที่อาคารส านักงานในอนาคตในเขตศูนยก์ลางกรุงเทพฯ ตอนเหนือมปีรมิาณอุปทานขนาดใหญ่รองลงมา  

ในส่วนของอุปทานที่อยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง จะมพีื้นที่อาคารส านักงานส าหรบัให้เช่าเท่ากบั 66,192 ตารางเมตร 

ประกอบดว้ย สปรงิ ทาวเวอร ์(27,255 ตารางเมตร), ทปิโก ้ทาวเวอร ์2 (15,000 ตารางเมตร), และยูนิคอรน์ พญาไท 

(22,542 ตารางเมตร) ซึง่รูจ้กักนัก่อนหน้าในชื่อ พญาไท คอมเพลก็ซ ์ 

ปัจจุบนั เขตศูนย์กลางกรุงเทพฯ ตะวนัออกมีโครงการอาคารส านักงานส าหรบัให้เช่าที่อยู่ ในระหว่างการ

ก่อสรา้ง เป็นจ านวน 60,000 ตารางเมตร มาจากพืน้ทีเ่ฟสแรกของโครงการ เดอะ ปารค์ บนนถนนพระรามที ่4 

เขตกรุงเทพฯ ตอนใต้มีโครงการอาคารส านักงานส าหรบัให้เช่าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ านวน 46,600 

ตารางเมตร โดยมาจากโครงการ ทร ูดจิติลั ปารค์ (28,000 ตารางเมตร) ก่อนหน้านี้รูจ้กัในนาม วซิดอม 101  และ ไท่

จง ทาวเวอร ์(18,600 ตารางเมตร) 

ในกรณีที่โครงการส านักงานใหเ้ช่าที่อยู่ในระยะเตรยีมงานทัง้หมดจะสรา้งเสรจ็ตามแผนงาน เขตศูนยก์ลาง

กรุงเทพฯ จะมปีรมิาณพื้นที่อาคารส านักงานเพิม่ขึน้ 799,225 ตารางเมตร ซึง่เป็นเขตที่มพีื้นที่อุปทานใหม่มากที่สุด  

พื้นที่ส่วนใหญ่จะมาจากโครงการ วนั แบงค็อก และโครงการดุสติ เซ็นทรลั พาร์ค ซึ่งเป็นโครงการร่วมกนัพัฒนา

ระหว่างดุสติธานีและเซน็ทรลัพฒันา 

ในปัจจุบนั ราคาที่ดนิภายในเขตศูนย์กลางธุรกจิเติบโตขึ้นอย่างรวดเรว็ เป็นผลมาจากความต้องการที่ดิน

ส าหรบัการพฒันาคอนโดมเินียมโดยผูพ้ฒันาคอนโดมเินียม ผลกัดนัใหโ้ครงการพาณิชยกรรมและส านกังานขนาดใหญ่

พฒันาบนทีด่นิแบบเช่า (Leasehold land) มากกว่าทีด่นิทีค่รอบครองแบบกรรมสทิธิ ์(Freehold Land) เน่ืองดว้ยปัจจยั

ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงนิของโครงการ  
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การเปล่ียนแปลงของอตัราค่าเช่าขัน้ต้น – ทัว่กรงุเทพมหานครและศนูยก์ลางธรุกิจ ปี 2538-2561 

ทีม่า: บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 

หมายเหตุ: อตัราค่าเช่าขัน้ต้น คดิจากอตัราค่าเช่าจรงิจากการเช่าพืน้ทีส่ านักงานขนาด 1,000 ตารางเมตรขึน้

ไป ซึ่งโดยทัว่ไปการเช่าพืน้ที่ส านักงานทีข่นาดต ่ากว่า 1,000 ตารางเมตรจะถูกคดิอตัราค่าเช่าที่สงูกว่าเลขดงักล่าวที่

รอ้ยละ 5-20 โดยขึน้อยู่กบัประเภทผูเ้ช่า อาคาร และขนาดพืน้ทีส่ านกังานจรงิ 

 

อตัราราคาเสนอเช่าทีส่งูทีส่ดุในปัจจุบนัพบในบรเิวณเขตศูนยก์ลางธุรกจิ โดยมพีบอตัราราคาเสนอเช่าทีส่งูถงึ 

1,500 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดอืน หรอืมากกกว่านัน้ 

ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 อตัราค่าเช่าขัน้ต้นเฉลีย่ในเขตศูนยก์ลางธุรกจิเติบโตที ่รอ้ยละ 5.5 ต่อปี เท่ากบั 842 

บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดอืน ทัง้นี้ อตัราค่าเช่าขัน้ตน้เฉลีย่ของโครงการระดบัไพรมเ์กรดในเขตศนูยก์ลางธุรกจิ เตบิโต

ขึน้รอ้ยละ 9.4 ต่อปี เท่ากบั 914 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดอืน  

โดยสรุป อตัราค่าเช่าเฉลี่ยในเขตศูนย์กลางธุรกิจอยู่ในระดบัที่สูงกว่าอตัราค่าเช่าเฉลี่ยทัว่กรุงเทพฯ โดย

อตัราสว่นต่างของค่าเช่าเฉลีย่ต่อปีเท่ากบัรอ้ยละ 23.5 ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 ในขณะเดยีวกนัอตัราค่าเช่าของโครงการ

เกรดเอในเขตศนูยก์ลางธุรกจิจะมอีตัราทีส่งูกว่าอตัราค่าเช่าเฉลีย่ทัว่กรุงเทพฯ อยู่ทีร่อ้ยละ 7.9 ณ ไตรมาส 4 ปี 2561  

0

200

400

600

800

1,000

25
38

25
39

25
40

25
41

25
42

25
43

25
44

25
45

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
53

25
54

25
55

25
56

25
57

25
58

25
59

25
60

25
61

บา
ท 
/ ต

าร
าง
เม
ตร

 / 
เด
อืน

อตัราคา่เช่าเฉล่ียทัง้กรุงเทพฯ อตัราคา่เช่าเฉล่ีย (ส  านกังานเกรดเอ)
อตัราคา่เช่าเฉล่ียในพืน้ท่ีศนูยก์ลางกรุงเทพฯ อตัราคา่เช่าเฉล่ียในพืน้ท่ีศนูยก์ลางกรุงเทพฯ (เกรดเอ)
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อตัราค่าเช่าขัน้ต้นเฉล่ีย ทัว่กรงุเทพมหานคร รายไตรมาสปี 2556-2561 

 

ทีม่า: บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 

หมายเหตุ: อตัราค่าเช่าขัน้ต้น คดิจากอตัราค่าเช่าจรงิจากการเช่าพืน้ทีส่ านักงานขนาด 1,000 ตารางเมตรขึน้

ไป ซึ่งโดยทัว่ไปการเช่าพืน้ที่ส านักงานทีข่นาดต ่ากว่า 1,000 ตารางเมตรจะถูกคดิอตัราค่าเช่าที่สงูกว่าเลขดงักล่าวที่

รอ้ยละ 5-20 โดยขึน้อยู่กบัประเภทผูเ้ช่า อาคาร และขนาดพืน้ทีส่ านักงานจรงิ อตัราส่วนต่างของค่าเช่าเฉลี่ยเกรดเอ

เป็นการเทยีบตามสดัส่วนระหว่างค่าเช่าในอาคารไพร์มเกรดและอาคารนันไพร์มเกรด การเปรยีบเทยีบในลกัษณะนี้

เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของค่าเช่าในอาคารไพรม์ทีเ่รว็กว่าเมื่อเทยีบกบักลุ่มอาคารนนัไพรม์ 

ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 อตัราค่าเช่าขัน้ต้นเฉลีย่ทัง้ตลาดเตบิโตขึน้รอ้ยละ 4.8 ต่อปี อยู่ที ่682 บาท ต่อตาราง

เมตร ต่อเดอืน  ในสว่นของอตัราค่าเช่าขัน้ตน้เฉลีย่เกรดเอนัน้เตบิโตในทศิทางเดยีวกนั สงูถงึรอ้ยละ 12.8 ต่อปี ที ่847 

บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดอืน โดยอยู่ในระดบัสงูกว่าตลาด คดิเป็นสว่นต่างถงึรอ้ยละ 61   

หากมองแยกเป็นพื้นที่เขตการศกึษาทัง้ 12 เขตทัว่กรุงเทพมหานคร จะพบว่าเขตศูนย์กลางกรุงเทพฯ และ

ศูนย์กลางกรุงเทพฯ ตะวนัออกมอีตัราค่าเช่าขัน้ต้นเฉลี่ยในระดบัสูงที่สุด ที่ 850 และ 826 บาท ต่อตารางเมตร ต่อ

เดอืนตามล าดบั  รองลงมาเป็นเขตศนูยก์ลางกรุงเทพฯ ตอนเหนือ โดยมอีตัราค่าเช่าขัน้ต้นเฉลีย่ที่ 624 บาท ต่อตาราง

เมตร ต่อเดอืน เน่ืองดว้ยระบบคมนาคมทีค่รบครนั เช่น ถนนใหญ่ และระบบขนสง่มวลชน 

4.3 สรปุตลาดอาคารส านักงานในเขตพืน้ท่ีศึกษา 

หากพิจารณาพื้นที่ตามเขตการศึกษาของทาง JLL พื้นที่ศึกษาตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ตอนใต้ และเขต

กรุงเทพฯ ตะวนัออกชัน้นอก โดยตดิกบัถนนสขุมุวทิ และถนนบางนา-ตราด 
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อตัราคา่เชา่เฉลี่ยทัง้กรุงเทพฯ อตัราคา่เชา่เฉลี่ยทัง้กรุงเทพฯ (เกรดเอ)
อตัราคา่เชา่เฉลี่ยทัง้กรุงเทพฯ (เกรดนนัไพรม)์ อตัราสว่นตา่งของคา่เชา่เฉลี่ยเกรดเอ (ดา้นขวา)
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ภาพรวมตลาดอาคารส านักงานในพืน้ท่ีศึกษา 

    เขตกรุงเทพฯ ตอนใต ้+ เขตกรงุเทพฯ ตะวนัออกชัน้นอก 

  
ไตรมาส 4 
ปี 61 

ไตรมาส 3 
ปี 61 

ไตรมาส 4 
ปี 60 

อตัราการ
เปลีย่นแปลงไตร
มาสต่อไตรมาส 

อตัราการ
เปลีย่นแปลงปี

ต่อปี 
ปรมิาณการเช่าพืน้ทีส่ทุธ ิ(ตร.ม.) 2,812 -3,330 -5,976 - - 
ส านกังานเกรดเอ 0 5,670 -431 - - 
เกรดนนัไพรม ์ 2,812 -9,000 -5,545 - - 
พืน้ทีอ่าคารส านกังานทัง้หมด (ตร.ม.) 380,291 371,291 365,150 2.4% 4.1% 
ส านกังานเกรดเอ 61,550 61,550 61,550 0.0% 0.0% 
เกรดนนัไพรม ์ 318,741 309,741 303,600 2.9% 5.0% 
อตัราว่างของพืน้ทีเ่หลอืเช่า 23.5% 22.4% 21.2% 1.1% 2.3 % 
ส านกังานเกรดเอ 26.7% 26.7% 31.8% 0 % -5.1% 
เกรดนนัไพรม ์ 22.9% 21.5% 19.0% 1.3% 3.8 % 
อตัราค่าเช่า (บาท/ตร.ม./เดอืน) 511 506 459 1.0% 11.2% 
ส านกังานเกรดเอ 720 708 n/a 1.8% n/a 
เกรดนนัไพรม ์ 474 471 462 0.7% 2.6% 

ทีม่า: บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั อตัราคา่เช่าขัน้ตน้ คดิจากอตัราค่าเช่าจรงิจากการเช่าพืน้ที่

ส านกังานขนาด 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-4 หน้า 16 จาก 24 

ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 ปริมาณการเช่าพื้นที่สุทธิในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดบัค่อนข้างต ่ากว่าตลาดที่  2,812 
ตารางเมตร โดยส่วนมากเป็นพืน้ทีจ่ากโครงการซมัเมอร ์ลาซาลล ์ที่เพิง่สรา้งเสรจ็ในไตรมาสนี้   ในดา้นของอุปทาน 
เขตพืน้ทีศ่กึษามอีาคารส านักงานคดิเป็นพืน้ทีเ่ช่ารวมกนัทัง้สิน้ 380,291 ตารางเมตร เตบิโตจากไตรมาสทีแ่ลว้รอ้ยละ 
2.4   

แมอ้ตัราว่างของพื้นที่เหลอืเช่าในไตรมาสนี้สูงถงึรอ้ยละ 23.5 เน่ืองดว้ยอาคารส านักงานส่วนใหญ่ในพื้นที่มี
อายุค่อนข้างมาก และตัง้อยู่ห่างจากเขตศูนย์กลางธุรกิจ อาคารภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทคถูกปล่อยเช่าออกอย่าง
รวดเรว็และมอีตัราพืน้ทีว่่างต ่าและปรบัตวัลงอย่างต่อเนื่อง 

อตัราค่าเช่าเฉลีย่ในพืน้ทีศ่กึษาอยู่ที ่511 บาทต่อตารางเมตร ต่อเดอืน เตบิโตขึน้รอ้ยละ 11.2 ต่อปี โดยปัจจยั
หลกัมาจากการเปิดตวัของโครงการใหม่ อาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค อนัเป็นอาคารส านักงานเกรดเอในบรเิวณ
พืน้ทีศ่กึษาเมื่อช่วงปลายปี 2560 ทีผ่่านมาเป็นปัจจยัผลกัดนัใหอ้ตัราค่าเช่าเฉลีย่ในพืน้ทีศ่กึษามกีารปรบัตวัสงูขึน้ 

แมว้่าพืน้ทีศ่กึษาจะไมไ่ดต้ัง้อยู่ในต าแหน่งทีต่ัง้โซนเศรษฐกจิโดยนิยามทัว่ไป บรเิวณดงักล่าวมนียัยะส าคญัต่อ
ภาคอุตสาหกรรมการผลติโดยเสมอมา ด้วยต าแหน่งที่ตัง้ที่มาพรอ้มกบัความสะดวกในการเดนิทางออกสู่กลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมฝัง่ตะวนัออกและยงัสามารถเขา้ถึงสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของสุขุมวทิไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยแมว้่า
อาคารส านักงานใหเ้ช่าส่วนใหญ่ในพืน้ที่ศกึษาเป็นทรพัยส์นิทีม่อีายุและก าลงัเสื่อมสภาพ กลุ่มอาคารสมยัใหม่กไ็ดถู้ก
สรา้งขึน้เพื่อรองรบัความต้องการพื้นที่เช่าคุณภาพสงูโดยยงัคงเอื้อให้เกดิความสะดวกสบายขา้งต้น อาคารภิรชัทาว
เวอร ์แอท ไบเทค จงึได้ถูกพฒันาขึน้เป็นอาคารส านักงานเกรดเอที่น าเสนอความสะดวกสบายของอาคารส านักงาน
สมยัใหม่และโดนเด่นทีส่ดุในย่านดงักล่าวเพื่อดงึดดูผูเ้ช่าจากภาคการผลติทีอ่ยู่ในบรเิวณ 

อุปสงคด์งักล่าวสามารถสงัเกตไดจ้ากผูเ้ช่ารายต่าง ๆ ทีไ่ดเ้ขา้ใชพ้ืน้ทีข่องอาคารมกัจะเป็นกลุ่มบรษิทัในห่วง
โซ่อุปทานภาคการผลติโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต ์หรอืกลุ่มบรษิทัทัว่ไปทีคุ่น้ชนิและเลอืกทีท่ าการในบรเิวณน้ี ดว้ยสภาพ
ตลาดส านักงานทีเ่อือ้ต่อผูใ้หเ้ช่าและสภาพตลาดในบรเิวณทีไ่ม่น่าดงึดูดส าหรบัผู้ เช่า การเขา้ถงึทีอ่าคารภริชัทาวเวอร ์
แอท ไบเทคดว้ยระบบขนสง่มวลชนทีส่ะดวกสบายพรอ้มโครงขา่ยถนน/ทางด่วนทีค่รบถว้น ถอืเป็นจุดขายทีโ่ดดเด่นที่
จะสามารถสง่เสรมิความสามารถในการปล่อยเช่าในระยะยยาวต่อเนื่องไป 

  



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-4 หน้า 17 จาก 24 

4.4 การเติบโตของอปุสงคแ์ละอปุทาน 

ปรมิาณการเช่าพืน้ทีส่ านกังานสทุธเิฉลีย่ในพืน้ทีศ่กึษาในรอบ 10 ปี มพีืน้ทีส่ทุธอิยู่ที ่7,800 ตารางเมตรต่อปี 
เป็นพืน้ทีเ่ช่าในอาคารส านกังานเกรดเอ 4,515 ตารางเมตรต่อปีในช่วงเดยีวกนั และในปี 2561 มปีรมิาณการเช่าพืน้ที่
สทุธริวมต่อปีอยู่ที ่ 3,160 ตารางเมตร หากพจิารณาปรมิาณการเช่าพืน้ทีส่ทุธใินรอบ 4 ปีทีผ่่านมา (2558-2561) จะ
พบว่าปรมิาณสว่นมากจดัเป็นพืน้ทีเ่กรดเอ นบัจากการเปิดตวัของอาคารส านกังานเกรดเอแห่งแรกในปี 2558 เป็นตน้
มา 

ปริมาณการเช่าพืน้ท่ีส านักงานสุทธิในพืน้ท่ีศึกษา แบ่งตามเกรด ปี 2539-2561 

 

ทีม่า: บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 

อตัราการเช่าพืน้ที ่ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 อยู่ทีร่อ้ยละ 76.5 ลดลงในรอบ 7 ปีทีผ่่านมา และคาดว่ามแีนวโน้ม
ปรบัตวัลงอย่างต่อเนื่อง เมื่ออาคารส านกังานใหม่ในพืน้ทีเ่ริม่ทะยอยดดูซบัผูเ้ช่าจนเตม็โครงการ ในขณะเดยีวกนั อตัรา
การเช่าพืน้ทีข่องอาคารส านกังานเกรดเออยู่ทีร่อ้ยละ 73.3 โดยตกลงจากจุดสงูสดุในช่วงปี 2558 และปี 2559  
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ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 
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อปุทานอาคารส านักงานสะสมในพืน้ท่ีศึกษา ณ ปี 2538-2561 

ทีม่า: บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 

อุปทานส่วนใหญ่ในพืน้ทีศ่กึษาจดัอยู่ในเกรดนนัไพรม ์หรอืเป็นอาคารทีม่อีายุกว่า 25 ปี โดยปรมิาณอุปทาน
รวมอยู่ในระดบัคงทีต่ัง้แต่ปี 2537 จนถงึปี 2557  เนื่องดว้ยบรเิวณพืน้ทีบ่างนา-บางพลเีคยอยู่ในแผนพฒันาทีภ่าครฐั
ต้องการผลักดันให้เป็นศูนย์พาณิชยกรรมรอง เพื่อรองรับการขยายตัวจากถนนสุขุมวิทและพื้นที่เขตเมืองใน
กรุงเทพมหานคร ดงันัน้ ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จงึมกีารเกดิใหม่ของอุปทานใหม่ในภาคอุตสาหกรรมและที่อยู่ อาศยั 
รวมไปถงึอาคารส านกังานเพื่อปล่อยเช่าบนถนนบางนา-ตราด 

ปรมิาณอุปทานรวม ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 อยู่ที่ 380,291 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นที่เกรดเอ 61,550 
ตารางเมตร 
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การเปรียบเทียบ อปุสงค ์อปุทานและอตัราการเช่าของพืน้ท่ีอาคารส านักงานในพืน้ท่ีศึกษา ณ ปี 2538 – 2561 

ทีม่า: บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 

 

0%

20%

40%

60%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

25
38

25
39

25
40

25
41

25
42

25
43

25
44

25
45

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
53

25
54

25
55

25
56

25
57

25
58

25
59

25
60

25
61 อัต

รา
กา

รว่
าง
ขอ

งพ
ืน้ท

ีเ่ห
ลือ

เช่
า

พืน้
ทีส่

 านั
กง

าน
 (ต

าร
าง
เม
ตร

)

อปุทานพืน้ที่ส  านกังานรวมในพืน้ที่ศกึษา อปุสงคพ์ืน้ที่ส  านกังานรวมในพืน้ที่ศกึษา
อตัราการวา่งของพืน้ที่เหลือเชา่ (ดา้นขวา)

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

25
38

25
40

25
42

25
44

25
46

25
48

25
50

25
52

25
54

25
56

25
58

25
60 อัต

รา
กา

รว่
าง
ขอ

งพ
ืน้ท

ีเ่ห
ลือ

เช่
า

พืน้
ทีส่

 านั
กง

าน
 (ต

าร
าง
เม
ตร

)

อปุทานพืน้ที่ส  านกังานเกรดเอในพืน้ที่ศกึษา อปุสงคพ์ืน้ที่ส  านกังานเกรดเอในพืน้ที่ศกึษา

อตัราการวา่งของพืน้ที่เหลือเชา่ (ดา้นขวา)



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-4 หน้า 20 จาก 24 

 

การพฒันาอาคารส านักงานในพื้นที่ศกึษา (เขตกรุงเทพมหานครตอนใต้และชัน้นอกตะวนัออก) เริม่กลบัมา
เป็นที่นิยมในช่วงปี 2558 ถึงปัจจุบนั  โดยปี 2558 เป็นปีที่มกีารเปลี่ยนแปลงของอุปทานที่เหน็ได้อย่างชดัเจน เมื่อ
อาคารส านักงานใหญ่ของไทยประกนัชวีติสรา้งเสรจ็ในช่วงปลายปีนัน้ สะท้อนให้มอีุปทานพื้นที่ส านักงานเกรดเอใน
พืน้ทีศ่กึษาเป็นครัง้แรก  หลงัจากนัน้ในช่วงตน้ปี 2560 อาคารเอม็ทาวเวอร ์และ อาคารภริชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค ได้
เปิดท าการเป็นครัง้แรก โดยทัง้สองโครงการตัง้อยู่ใกลส้ถานีสว่นต่อขยายของโครงขา่ยรถไฟฟ้าบทีเีอส  อุปทานใหม่ทัง้ 
สองโครงการน้ีสง่ผลใหป้รมิาณพืน้ทีร่วมในปีนัน้ เพิม่ขึน้ถงึ 41,870 ตารางเมตร 

ความต้องการพื้นที่ส านักงานในบรเิวณพื้นที่ศกึษามกีารเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบนั ณ ไตรมาส 4 ปี 
2561 มอีุปสงคใ์นพืน้ทีศ่กึษารวมที ่290,968 ตารางเมตร แมว้่าอตัราการว่างของพืน้ทีเ่หลอืเช่าในพืน้ทีอ่ยู่ในระดบัทีส่งู
กว่ารอ้ยละ 23 ซึง่เป็นระดบัทีส่งูกว่าตลาดมาก สภาพตลาดดงักล่าวเป็นผลมาจากอาคารนนัไพรม์ทีม่อีายุมากกว่า 25 
ปีทีข่าดการดแูลรกัษา 

แมว้่าอาคารเอม็ทาวเวอร ์และอาคารภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทคซึ่งเป็นอาคารเกรดเอที่ทัง้คู่ถูกสรา้งขึน้เพื่อ
การปล่อยเช่าเชงิพาณิชยใ์นเขตพื้นที่การศกึษา อาคารเอม็ทาวเวอรไ์ดถู้กเช่าเหมาทัง้อาคารโดยผู้เช่ารายใหญ่เพยีง
รายเดยีวอนัส่งผลให้อาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทคเป็นอาคารเกรดเอเพื่อการปล่อยเช่าอย่างแท้จรงิเพยีงอาคาร
เดยีว สง่ผลใหค้วามตอ้งการอาคารเกรดเอในพืน้ทีท่ าการศกึษามมีากกว่าอุปทานปัจจุบนัในตลาด  
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โครงการอาคารส านักงานในอนาคตในเขตพืน้ท่ีศึกษา ระหว่างปี 2562 ถึง 2565 

ชื่อโครงการ เกรด ประเภท สถานะ 
ปีทีค่าดว่า 

จะแลว้เสรจ็ 

พืน้ทีใ่ห้

เช่า (ตร.

ม.) 

เขตกรุงเทพมหานครตอนใต ้         193,685 

ทร ูดจิติลั พารค์ เอ ปล่อยเช่า ก าลงัก่อสรา้ง 2562 28,000 

ไท่จงทาวเวอร ์
นนั

ไพรม ์

ปล่อยเช่า ก าลงัก่อสรา้ง 
2562 18,600 

อาคารเมอืงไทยประกนัชวีติ สุขุมวทิ 

66 

นนั

ไพรม ์
เพื่อใชเ้อง 

ระยะเตรยีมงาน 
2564 19,085 

แบงคอ็ก มอลล ์ เอ ปล่อยเช่า ระยะเตรยีมงาน 2565 60,000 

เอไอเอ บางนา เอ ปล่อยเช่า ระยะเตรยีมงาน 2565 68,000 

เขตกรุงเทพมหานครชัน้นอกตะวนัออก         25,000 

ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ บางนา 

(ส านกังานใหญ่) 

นนั

ไพรม ์
ปล่อยเช่า ก าลงัก่อสรา้ง 2563 25,000 

ทีม่า: บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 

จากการคาดการณ์การเตบิโตของอาคารส านกังานในพืน้ทีศ่กึษาในอนาคต พบว่ามอีาคารส านกังานทีก่ าลงั
ด าเนินการก่อสรา้งอยู่ สามโครงการ และอยู่ในระยะเตรยีมงานอกี สามโครงการ ทัง้หมดน้ีคาดวา่จะแลว้เสรจ็ในระหว่าง
ปี 2562 ถงึปี 2565  โดยในปี 2562 คาดว่าจะมพีืน้ทีเ่ชา่เพิม่ขึน้ 46,600 ตารางเมตร จากโครงการทร ูดจิติลั พารค์ บน
ถนนสขุมุวทิ และอาคารไทจ่งทาวเวอร ์บนถนนบางนา-ตราด   

ในกรณีที่โครงการส านักงานทัง้ หกแห่งสร้างเสรจ็สิ้น ในปี  2565 พื้นที่อาคารส านักงานในพื้นที่ศึกษาจะ
เพิม่ขึน้โดยประมาณ 218,685 ตารางเมตรจากอุปทานในตลาดปัจจุบนั 380,291 ตารางเมตร  ณ ไตรมาส 4 ปี 2561   
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อตัราค่าเช่าขัน้ต้นในเขตพืน้ท่ีศึกษา ปี 2558-2561 

ทีม่า: บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 

หมายเหตุ:  

1) อตัราค่าเช่าขัน้ต้น คิดจากอตัราค่าเช่าจรงิจากการเช่าพื้นที่ส านักงานขนาด 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่ง
โดยทัว่ไปการเช่าพืน้ทีส่ านกังานทีข่นาดต ่ากว่า 1,000 ตารางเมตรจะถูกคดิอตัราค่าเช่าทีส่งูกวา่เลขดงักล่าวที่
รอ้ยละ 5-20 โดยขึน้อยู่กบัประเภทผูเ้ช่า อาคาร และขนาดพืน้ทีส่ านกังานจรงิ 

2) เนื่องจากบรเิวณพื้นที่ศึกษาไม่มอีาคารส านักงานเกรดเอก่อนปี 2561 อตัราค่าเช่าขัน้ต้นเฉลี่ย เกรดเอจึง
เริม่ตน้ในปีดงักล่าวพรอ้มกบัผลกัดนัใหอ้ตัราค่าเช่าขัน้ตน้เฉลีย่ในพืน้ทีศ่กึษาปรบัตวัสงูขึน้ตามล าดบั 

อตัราค่าเช่าขัน้ตน้ในพืน้ทีศ่กึษา ณ ไตรมาสที ่ 4 ปี 2561 เตบิโตขึน้ รอ้ยละ 11.2 ต่อปี อยู่ที ่ 511 บาท ต่อ
ตารางเมตร ต่อเดอืน  ในสว่นของอตัราค่าเช่าขัน้ตน้เฉลีย่เกรดเอนัน้เตบิโตในทศิทางเดยีวกนั สู ่ 720 บาท ต่อตาราง
เมตร ต่อเดอืน  โดยสงูกว่าระดบัเฉลีย่ทุกเกรดอยู่ที ่รอ้ยละ 41 
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อตัราราคาเสนอค่าเช่าในเขตพืน้ท่ีศึกษา ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 

 

ทีม่า: บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 

หมายเหตุ : 

1) ราคาเสนอเช่าในรายงานฉบบันี้อา้งองิจากราคาเสนอขายของพืน้ทีว่่างในตลาด ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 

2) อตัราเสนอเช่าถูกน าเสนอเพื่อการอ้างอิงเท่านัน้ เนื่องจากค่าเช่าสุทธขิึน้อยู่กบัการต่อรองและสญัญา
ระหว่างผูเ้ช่าและเจา้ของโครงการ 

3) อตัราเสนอเช่าของอาคารทรูดจิติลัพารค์ไดร้วมค่าเช่าเฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณ์ตกแต่งแลว้จงึท าให้อตัรา
เสนอเช่าดงักล่าวสงูกว่าโครงการเปรยีบเทยีบอื่น ๆ  

อตัราราคาเสนอเช่าเฉลีย่ของโครงการเปรยีบเทยีบอยู่ที่ 609 บาท/ตารางเมตร/เดอืน ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 
โดยมรีาคาเสนอเช่าตัง้แต่ 400 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดอืน  ไปจนถงึ 875 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดอืน  อตัราเสนอ
เช่าของอาคารทรูดจิติลัพารค์ได้รวมค่าเช่าเฟอรน์ิเจอรแ์ละอุปกรณ์ตกแต่งแลว้จงึท าให้อตัราเสนอเช่าดงักล่าวสงูกว่า
โครงการเปรยีบเทยีบอื่น ๆ และไม่สามารถน ามาค านวณค่าเช่าเฉลีย่ได ้อตัราการเตบิโตของราคาเสนอเช่าเฉลีย่ทีร่อ้ย
ละ 5 ต่อปี โดยอยู่ในช่วงตัง้แต่ร้อยละ 0 ต่อปี ในอาคารอายุมาก  ไปจนถึง ร้อยละ 15 ต่อปี ในอาคารใหม่ เช่น 
อาคารภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 
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ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-4 หน้า 24 จาก 24 

โครงการเปรียบเทียบ 

หากพจิารณาจากทีต่ัง้โครงการบนถนนสขุมุวทิ ใกลร้ะบบขนสง่มวลชนของ BTS  และอายุอาคารสรา้งเสรจ็
ในช่วงทีใ่กลเ้คยีงกนั  ทาง JLL เหน็ว่า โครงการทีส่ามารถเปรยีบเทยีบตามสภาพท าเลและทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร ์ มี
จ านวน สามโครงการ  

และหากพจิารณาจากอาคารเกรดเอทีข่นาดพืน้ทีส่ านกังานใกลเ้คยีงกนั และตัง้อยูใ่นพืน้ทีน่อกเขตศนูยก์ลาง
ธุรกจิดัง้เดมิ  ทาง JLL เหน็ว่า โครงการทีส่ามารถเปรยีบเทยีบไดต้ามเกรดและลกัษณะอาคาร มจี านวน สองโครงการ 

ล าดบั
ที ่ โครงการเปรยีบเทยีบ เกรด ประเภท สถานะ ปีทีส่รา้ง

เสรจ็ 
พืน้ทีใ่หเ้ช่า 
(ตร.ม.) 

โครงการเปรยีบเทยีบตามสภาพท าเลและทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร ์

0 
อาคารภริชัทาวเวอร ์ แอท 

ไบเทค 
เอ 

ปล่อยเช่า เปิดใชบ้รกิาร 
2560 32,072 

1 เอม็ ทาวเวอร ์ เอ ปล่อยเช่า เปิดใชบ้รกิาร 2560 9,990 

2 ซมัเมอร ์ฮบั 
นนั

ไพรม ์

ปล่อยเช่า เปิดใชบ้รกิาร 
2561 5,092 

3 ทร ูดจิติลั พารค์ เอ ปล่อยเช่า ก าลงัก่อสรา้ง 2562 28,000 

4 ซมัเมอร ์ลาซาล 
นนั

ไพรม ์

ปล่อยเช่า เปิดใชบ้รกิาร 
2561 43,500 

โครงการเปรยีบเทยีบตามเกรดและลกัษณะอาคาร 

1 
ภริชัทาวเวอร ์ แอท 

เอม็ควอเทยีร ์

เอ ปล่อยเช่า เปิดใชบ้รกิาร 
2558 49,462 

2 ท-ีวนั เอ ปล่อยเช่า เปิดใชบ้รกิาร 2561 22,824 

ทีม่า: บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 

 

 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-5 หน้า 1 จาก 25 

5. ปัจจยัความเส่ียง 

การลงทุนในหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ภริชัออฟฟิศมคีวามเสีย่ง 
ผู้ลงทุนควรพจิารณาขอ้มูลทัง้หมดที่อยู่ในเอกสารฉบบันี้ รวมทัง้ปัจจยัความเสีย่งดงัต่อไปนี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะ
ตดัสนิใจลงทุน นอกจากนี้ ยงัมคีวามเสีย่งอื่น ๆ ทีข่ณะนี้ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัไม่อาจคาดการณ์ได ้หรอื ความเสีย่งทีใ่น
ปัจจุบนัผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ชื่อว่าไม่เป็นสาระส าคญั ซึง่อาจมผีลกระทบในทางลบต่อการด าเนินธุรกจิ ฐานะการเงนิ ผล
การด าเนินงานและโอกาสของกองทรสัต ์

อนึ่ง ขอ้ความในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statement) ทีป่รากฏในเอกสารฉบบั
นี้ เช่น การใช้ถ้อยค าว่า "เชื่อว่า" "คาดหมายว่า" "มแีผนจะ" "ตัง้ใจ" "ประมาณ" เป็นต้น หรอืการประมาณการทาง
การเงนิ โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกีย่วกบัผลประกอบการ ธุรกจิ แผนการขยายธุรกจิ การเปลีย่นแปลงของ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบธุรกจิของกองทรสัต์ นโยบายของรฐัและอื่น ๆ ซึง่เป็นการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์
ในอนาคต อนัเป็นความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นปัจจุบนันัน้ มไิด้เป็นการรบัรองผลประกอบการ หรอืเหตุการณ์ใน
อนาคต และผลที่เกิดขึน้จรงิอาจมคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัจากการคาดการณ์หรอืคาดคะเน ส าหรบัข้อมูลที่
เกีย่วกบัรฐับาลหรอืเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศนัน้มทีีม่าจากขอ้มลูทีม่กีารเปิดเผยหรอืคดัย่อจากแหล่งขอ้มลูของ
หน่วยงานภาครฐัและบุคคลภายนอก โดยทีผู่จ้ดัการกองทรสัตม์ไิดท้ าการตรวจสอบ หรอืรบัรองความถูกต้องของขอ้มูล
ดงักล่าวแต่ประการใด 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้ด าเนินการศกึษาขอ้มูลรายละเอยีดของทรพัยส์นิหลกัที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่ง
โดยตรวจสอบขอ้มลูและใหม้กีารตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในการ
เพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่งโดยตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง และผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดศ้กึษารายงานของผูป้ระเมนิราคา
ของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งอย่างละเอยีดเพื่อใหท้ราบถงึสถานะทีแ่ทจ้ริงของอสงัหารมิทรพัยท์ี่
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

อย่างไรกด็ ีรายงานของผูป้ระเมนิราคาของทรพัยส์นิหลกัที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่งอาจมขีอ้บกพร่อง
หรอืไม่ถูกต้อง ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน การตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ได้เ ป็นการรบัประกนัว่า
ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งไม่มคีวามเสยีหายหรอืช ารุดบกพร่องอนัอาจท าใหก้องทรสัตม์คี่าใชจ้่าย
ในการปรบัปรุงหรอืซ่อมแซมในจ านวนทีส่งูกว่าจ านวนที่ระบุในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบันี้ อนัเนื่องมาจากความ
บกพร่องของทรพัย์สินหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่งที่ตรวจสอบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ และ
ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งอาจมลีกัษณะหรอืถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในรปูแบบใดรูปแบบหนึ่งทีเ่ป็น
การขดัหรอืแยง้กบักฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไม่สามารถครอบคลุมถงึได ้
ซึง่อาจสง่ผลใหก้องทรสัตม์คี่าใชจ้่ายหรอืความรบัผดิอนัเนื่องมาจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

เน่ืองจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจงึไม่
ควรคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจากนี้ ราคาเสนอขายของหน่วยทรสัต์กบัมูลค่าของหน่วยทรสัต์ใน
อนาคตอาจลดต ่าลงหรอืสูงขึน้ ผูล้งทุนอาจไม่ได้รบัคนืต้นทุนในการลงทุน ดงันัน้ ผูป้ระสงค์จะซื้อหน่วยทรสัต์จงึควร
ศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และปรกึษาผูป้ระกอบวชิาชพีและขอค าปรกึษาเกีย่วกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต์ของกองทรัสต์
ก่อนตดัสนิใจลงทุนในหน่วยทรสัต์ 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-5 หน้า 2 จาก 25 

5.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัการด าเนินธรุกิจของกองทรสัต ์

5.1.1. ความเส่ียงจากการท่ีผลการด าเนินงานและผลประกอบการของกองทรสัต์ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้จดัการกองทรสัตแ์ละผู้บริหารอสงัหาริมทรพัยใ์นการจดัการและจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

การบรหิารจดัการกองทรสัต์ให้มปีระสทิธภิาพและประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายย่อมต้องอาศยัความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นส าคญั  

ส าหรบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์โดยภาพรวม ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะเป็นผูก้ าหนดนโยบายและกลยุทธใ์น
การบรหิารจดัการกองทรสัต์ และการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการบรหิารจดัการธุรกจิตามปกตขิองกองทรสัต์และควบคุมการด าเนิน
ธุรกจิเพื่อจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ ซึง่การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้
การก ากบัดแูลของทรสัต ีการทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธข์องกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามแผนที่
วางไว้อาจมผีลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน รวมทัง้โอกาสทางธุรกจิของกองทรสัต์
อย่างมีนัยส าคัญ ความสามารถของผู้จดัการกองทรสัต์ในการวางแผนและด าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของ
กองทรสัตใ์หป้ระสบความส าเรจ็นัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยัทีไ่ม่แน่นอนหลายประการ รวมถงึความสามารถในการหาโอกาสการ
ลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การลงทุนของกองทรสัต ์รวมทัง้การไดร้บัเงื่อนไขทางการเงนิทีด่ ีดงันัน้ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จงึไม่สามารถรบัรองไดว้่าการด าเนินงานตามกลยุทธก์ารลงทุนของผูจ้ดัการกองทรสัต์ทีเ่กดิขึน้จรงิ
จะเป็นไปตามแผนกลยุทธท์ีว่างไว ้หรอืสามารถท าไดภ้ายในเวลาและค่าใชจ้่ายทีเ่หมาะสมหรอืไม่ 

อน่ึง ส าหรบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้หรอืจะแต่งตัง้ใหภ้ริชั
แมนเนจเม้นท์เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์เพื่อท าหน้าที่ในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิที่จะเข้าลงทุนครัง้แรก และ
ทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง ภายใต้การก ากบัดูแล นโยบาย และกลยุทธ์ที่ก าหนดโดยผู้จดัการ
กองทรัสต์ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์และผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้เข้าท ากับผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าทีร่บัผดิชอบในดา้นการบรหิารจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์
รวมถงึการจดัหาผลประโยชน์และการประกอบธุรกจิของทรพัยส์นิดงักล่าวตามนโยบายทีไ่ดร้บัจากผูจ้ดัการกองทรสัต ์
อาท ิการหาผูเ้ช่าพืน้ทีส่ านกังานรายใหม่หรอืการต่ออายุสญัญาเช่าพืน้ทีแ่ละสญัญาบรกิารกบัผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผู้รบับรกิาร
ปัจจุบนั การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย การจดัการใหม้กีารบ ารุงรกัษาหรอืพฒันาทรพัยส์นิหลกัของ
กองทรสัต์ให้อยู่ในสภาพที่ดแีละเหมาะแก่การจดัหาผลประโยชน์ โดยการบ ารุงรกัษาหรอืพฒันาทรพัยส์นิดงักล่าวจะ
ด าเนินการโดยค่าใช้จ่ายของกองทรสัต์ ทัง้นี้ หากผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ไม่สามารถจัดการทรพัย์สินหลกัของ
กองทรสัต์ไดอ้ย่างเหมาะสมตามนโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืหากมกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 
หรอืบุคลากรส าคญัของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยไม่สามารถหาบุคลากรทีม่คีวามสามารถทดัเทยีมกนัมาทดแทนได ้
ย่อมอาจส่งผลกระทบทางลบต่อรายไดห้รอืค่าเช่าที่กองทรสัต์ควรจะได้รบั ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ 
ฐานะการเงนิ มูลค่าของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์และ/หรอื ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์ตลอดจนการช าระคนืหนี้ทีถ่งึก าหนดช าระของกองทรสัต ์

5.1.2. ความเส่ียงจากการท่ีผู้เช่าพืน้ท่ีในทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนในการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึงไม่ให้ความ
ยินยอมในการเปล่ียนคู่สญัญาผูใ้ห้เช่าพืน้ท่ีจากผูใ้ห้เช่าปัจจบุนัเป็นกองทรสัต ์

เพื่อใหก้องทรสัต์สามารถเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่ง ผูเ้ช่าพื้นทีใ่นทรพัยส์นิ
หลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่งจะต้องยนิยอมเปลี่ยนตวัคู่สญัญาเช่าพื้นที่และสญัญาบรกิารจากผู้ให้เช่าและ  
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ผูใ้หบ้รกิารเดมิเป็นกองทรสัต์ และจะตอ้งช าระค่าเช่าพืน้ทีแ่ละค่าบรกิารใหแ้ก่กองทรสัตใ์นฐานะผูใ้หเ้ช่าและผูใ้หบ้รกิาร
รายใหม่ หากผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามยนิยอมดงักล่าวและไม่ช าระค่าเช่าพืน้ทีแ่ละค่าบรกิารใหแ้ก่
กองทรสัต์ กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บัค่าเช่าพืน้ทีแ่ละค่าบรกิารอนัเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของกองทรสัต์ซึง่
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องกองทรสัต์ และสง่ผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนของกองทรสัต ์

อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนในทรพัย์สินหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่งนี้ กองทรสัต์โดยผู้จดัการ
กองทรสัตจ์ะด าเนินการแจง้และอธบิายถงึรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทรสัต์ใหผู้เ้ช่าพืน้ทีไ่ดท้ราบ เพื่อประสานงาน
ในการใหค้วามยนิยอมในการเปลีย่นคู่สญัญาเช่าพืน้ทีแ่ละสญัญาบรกิาร จากผูใ้หเ้ช่าและผูใ้หบ้รกิารเดมิเป็นกองทรสัต์
โดยจะด าเนินการโดยเรว็และใชค้วามพยายามอย่างเตม็ความสามารถใหผู้เ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรบัทราบและยนิยอม
เปลีย่นคู่สญัญาเช่าพืน้ทีแ่ละสญัญาบรกิารจากผูใ้หเ้ช่าและผูใ้หบ้รกิารเดมิเป็นกองทรสัต์ และเนื่องจากขอ้สญัญาอื่น ๆ 
ที่เป็นสาระส าคญัในสญัญาเช่าพื้นที่และสญัญาบรกิารกบัผู้เช่าและผู้รบับรกิารไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดมิ จงึมคีวาม
เป็นไปไดน้้อยทีผู่เ้ช่าและผูร้บับรกิารจะปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามยนิยอมดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากมกีรณีที่ผู้เช่าพื้นที่และผู้รบับรกิารไม่ตกลงยนิยอมในการเปลี่ยนคู่สญัญาเช่าพื้นที่และ
สญัญาบริการ หรือไม่สามารถด าเนินการให้มีการเปลี่ยนคู่ สญัญาเช่าพื้นที่และสญัญาบริการภายในระยะเวลาที่
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งนี้ จะสง่ผลใหก้องทรสัตไ์ม่มสีทิธแิละหน้าทีต่าม
สญัญาซึง่รวมถงึการจดัเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารกบัผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรายดงักล่าวไดโ้ดยตรง กองทรสัต์กบัปริ
นทรจงึไดท้ าขอ้ตกลงภายใต้สญัญาเช่าพืน้ทีโ่ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ว่าในกรณีดงักล่าว ปรนิทร และ /หรอื 
บรษิทัในกลุ่มของปรนิทร ไดแ้ก่ ภริชับุรใีนฐานะผูใ้หเ้ช่าเดมิ และเพนต้า 591 ในฐานะผูใ้หบ้รกิารเดมิจะยงัคงเป็นผูใ้ห้
เช่าและผู้ใหบ้รกิารส าหรบัผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารรายนัน้ต่อไปจนกว่าสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารระหว่างภิรชับุรี
และเพนต้า 591 (แล้วแต่กรณี) กบัผู้เช่ารายดงักล่าวจะสิน้สุดลง นอกจากนี้ ปรินทร และ ภิรชับุรีหรอืเพนต้า 591 
(แลว้แต่กรณี) จะต้องส่งมอบผลประโยชน์ใด ๆ ซึง่รวมถงึเงนิประกันตามสญัญาจากผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารอนัเป็น
ผลประโยชน์ที่กองทรสัต์ควรจะไดร้บัซึง่ภริชับุรแีละเพนต้า 591 ไดร้บัจากผู้เช่าพื้นทีแ่ละผู้รบับรกิาร ให้แก่กองทรสัต์
ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัผลประโยชน์ดงักล่าว (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2 ขอ้ 3.2.1 8 
"สรุปสาระส าคญัของสญัญาโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค") 

5.1.3. ความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุน การบริหาร หรือ
การจดัหาผลประโยชน์ในทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

ในการลงทุนและจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ท าหรอืจะเขา้ท าสญัญา
เช่าพืน้ทีร่ะยะยาว สญัญาซือ้ขายสงัหารมิทรพัย ์สญัญาบรกิารพืน้ทีส่ว่นกลาง สญัญาใหบ้รกิารพืน้ทีจ่อดรถ สญัญาตก
ลงกระท าการ สญัญาบรกิารสาธารณูปโภคเพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ และ/หรอื สญัญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกบัการลงทุนและการบรหิารจดัการทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ เพื่อการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิ
หลกัของกองทรสัต ์และการด าเนินการใด ๆ เพื่อใหคู้่สญัญาปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญา 

อย่างไรกด็ ีแม้ว่าในสญัญาจะได้ระบุขอ้ก าหนดที่เกีย่วขอ้งไวก้ต็าม คู่สญัญาอาจไม่ปฏบิตัหิรอืปฏิบตัิผดิค า
รบัรอง ขอ้ก าหนด หรอืเงื่อนไขของสญัญา หรอืเกดิเหตุการณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุแห่งการเลกิหรอืผดิสญัญา ซึง่ในกรณี
เช่นว่านี้ แม้กองทรสัต์จะมีสทิธิที่จะบอกเลิกสญัญา เรียกค่าเสยีหาย ค่าขาดประโยชน์ ตลอดจนเรียกค่าเช่าและ
ค่าบรกิารทีก่องทรสัตช์ าระราคาไปแลว้กต็าม แต่กองทรสัตอ์าจไม่สามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามสทิธขิองกองทรสัตต์าม
ขอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขในสญัญา หรอืคู่สญัญาอาจปฏเิสธไม่ช าระค่าเสยีหายตามทีก่องทรสัตเ์รยีกรอ้ง ดงันัน้ กองทรสัต์



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-5 หน้า 4 จาก 25 

จงึอาจต้องน าเรื่องดงักล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่ งผู้จดัการกองทรสัต์ไม่
สามารถคาดคะเนระยะเวลาที่แน่ชัดส าหรบัการด าเนินการดังกล่าวได้ รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ และจ านวนเงินที่
กองทรสัต์จะไดร้บัชดเชยเยยีวยาจากความเสยีหายต่าง ๆ ดงักล่าว นอกจากนี้ ผลแห่งคดขีึน้อยู่กบัดุลพนิิจของศาลที่
เกี่ยวข้อง และถึงแม้ศาลจะมีค าพิพากษาให้กองทรสัต์ชนะคดี กองทรสัต์อาจไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามค า
พิพากษาของศาลได้ ผู้ถือหน่วยทรสัต์จงึมคีวามเสี่ยงที่จะไม่ได้รบัผลตอบแทนตามจ านวนหรอืภายในระยะเวลาที่
คาดการณ์ไว ้

5.1.4. ความเส่ียงจากการท่ีผู้เช่าพื้นท่ีและผู้รบับริการผิดนัดช าระค่าเช่าและ/หรือค่าบริการ และ/
หรือ ยอมเลิกสญัญาเช่าและสญัญาบริการก่อนก าหนด ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
สถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์ 

ค่าเช่าพื้นที่และค่าบรกิารที่กองทรสัต์จะได้รบัจากผู้เช่าตามสญัญาเช่าพื้นที่และสญัญาบรกิารจดัเป็นแหล่ง
รายไดห้ลกัของกองทรสัต ์กองทรสัต์จงึอาจมคีวามเสีย่งในกรณีทีผู่เ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารผดินัดช าระค่าเช่าและ/หรอื
ค่าบรกิาร และ/หรอื ยอมเลกิสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารก่อนก าหนด ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 ผูเ้ช่ารายใหญ่
ของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งจ านวน 10 รายแรก เช่าพืน้ทีเ่ช่ารวมประมาณ 25,945 ตารางเมตร 
ซึง่คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 80.9 ของพืน้ทีเ่ช่าทัง้หมดของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง (รายละเอยีด
ปรากฎตาม ส่วนที่ 2 ขอ้ 3.2.1-1.4 "ขอ้มูลเกีย่วกบัผูเ้ช่าพื้นที ่10 อนัดบัแรกตามขนาดพื้นทีเ่ช่า ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2563" ซึ่งหากผู้เช่ารายใหญ่รายใดรายหนึ่ง ไม่สามารถช าระค่าเช่าและค่าบรกิาร ไม่ต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญา
บรกิาร หรอืในกรณีที่ผูเ้ช่าพื้นทีแ่ละผูร้บับรกิารขนาดเลก็ขอยกเลกิสญัญาเช่าก่อนก าหนดระยะเวลาพรอ้มกนัจ านวน
หลายราย และหากกองทรสัต์ไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่มาเพื่อทดแทนพื้นที่ว่างเหล่านี้ได้ กรณีดงักล่าวย่อมส่งผล
กระทบโดยตรงต่อรายไดข้องกองทรสัต ์รวมถงึความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จากการผิดนัดช าระค่าเช่าและ/หรือค่าบรกิาร และ/หรอื ยกเลิก
สญัญาเช่าและสญัญาบรกิารก่อนก าหนด ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดใ้หค้วามส าคญัเป็นอย่างมากกบัการคดักรองผูเ้ช่า
ที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ ทัง้เรื่องความมัน่คงทางด้านการเงนิ มีประวตัิที่น่าเชื่อถือ และได้รบัการยอมรบั 
นอกจากนี้ ผูเ้ช่าพืน้ทีแ่ละผูร้บับรกิารทุกรายทีท่ าสญัญาเช่าพืน้ทีแ่ละสญัญาบรกิารกบักองทรสัต์จะต้องวางเงนิประกนั
การเช่าพืน้ทีแ่ละการบรกิารตลอดอายุสญัญาเช่าพืน้ทีแ่ละสญัญาบรกิาร ในอตัราเทยีบเท่าค่าเช่าและค่าบรกิารส าหรบั
ระยะเวลาการเช่าและการบรกิารประมาณ 3 เดอืน ซึ่งหากมกีรณีที่ผู้เช่าพื้นที่และผู้รบับริการผดินัดช าระค่าเช่าและ/
หรอืค่าบรกิาร และ/หรอื ยกเลกิสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารก่อนก าหนด กองทรสัต์สามารถรบิเงนิประกนัดงักล่าวได ้
เพื่อใชช้ าระแทนเงนิทีผู่เ้ช่าและผูร้บับรกิารคา้งช าระ รวมถงึเพื่อชดเชยความเสยีหายทีเ่กดิขึน้เนื่องจากการผดิขอ้ตกลง
ของผูเ้ช่าและผูร้บับรกิารดว้ย ซึง่จะเป็นการลดความเสีย่งและผลกระทบต่อรายไดข้องกองทรสัตใ์นระหว่างทีก่องทรัสต์
ด าเนินการจดัหาผูเ้ช่ารายใหม่  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงใน
หลายประเทศทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ซึง่ส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อเศรษฐกจิ
และภาคธุรกิจต่างๆ ผู้จดัการกองทรสัต์ ได้เฝ้าระวงัสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกองทรสัต์ร่วมกับเจ้าของ
ทรพัย์สนิและผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ โดยได้ด าเนินการประเมินแนวโน้มของการต่อสญัญาเช่าและโอกาสในการ
ยกเลกิสญัญาเช่าของผู้เช่าพื้นที่รายใหญ่แต่ละรายในช่วงสถานการณ์ดงักล่าว จากการประเมินพบว่ามีผู้เช่าพื้นที่
บางส่วนรวมถึงผู้เช่าพื้นที่รายใหญ่บางรายในของทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง ซึ่งเช่าพื้นที่รวม
ประมาณ 3,821 ตารางเมตร/1 (ประกอบดว้ยพืน้ทีส่่วนส านกังานใหเ้ช่าประมาณ 3,636 ตารางเมตร และพืน้ทีท่างเดนิ
ส่วนกลางประมาณ 185 ตารางเมตร) หรอืคดิเป็นพื้นที่เช่าประมาณรอ้ยละ 11.9 ของพื้นที่เช่าทัง้หมดของทรพัย์สนิ
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หลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง มแีนวโน้มทีจ่ะขอยกเลกิการเช่าพืน้ทีบ่างสว่น หรอืไม่ต่อสญัญาเช่าภายหลงัครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญา เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-
19) ต่อธุรกจิของผูเ้ช่า (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 มถุินายน 2563)  

ทางผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์อยู่ระหว่างด าเนินการตดิตามสถานะการเช่ากบัผูเ้ช่าพืน้ทีร่ายดงักล่าว รวมถึง

เจรจากบัผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่รายใหม่จ านวนหนึ่งเพื่อจดัหาผู้เช่าพื้นที่มาทดแทนพื้นที่เช่าดงักล่าว โดยใช้ความ

พยายามอย่างดทีี่สุดเพื่อให้ความสามารถในการสร้างรายได้ของทรพัย์สนิเพิม่เติมไม่แตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้

อย่างมนีัยส าคญั และเพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่กองทรสัต์ในการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุน

ครัง้ทีห่นึ่ง ภริชับุรแีละ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุร ีตกลงทีจ่ะเขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ทีส่ านกังาน ส าหรบัพืน้ทีเ่ช่า

ดงักล่าวดว้ยค่าเช่าของผูเ้ช่าเดมิโดยมรีะยะเวลาการเช่า 1 ปีนับตัง้แต่วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุน

ในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง ทัง้นี้ ภริชับุร ีและ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุร ีมสีทิธยิกเลกิสญัญาเช่าพืน้ทีด่งักล่าวได้

หากมผีูเ้ช่าใหม่ทีเ่ขา้ท าสญัญาเชา่กบักองทรสัต ์โดยมรีะยะเวลาการเช่าเท่ากบัหรอืมากกวา่ระยะเวลาการเชา่ทีเ่หลอือยู่

ของภริชับุร ีและ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุร ีและมคี่าเช่าเท่ากบัหรอืมากกว่าค่าเช่าของของภริชับุร ีและ/หรอื

กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุรตีามสญัญาเช่าพืน้ทีท่ีจ่ะเขา้ท ากบักองทรสัต์ 

หมายเหตุ: /1 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีผู้เช่าพื้นที่ที่แจ้งยืนยันยกเลิกการเช่าพื้นที่บางส่วนก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาแล้วคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,209 ตารางเมตร และพื้นที่ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการตดิตามขอ้มลู 

 

5.1.5. ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการต่อสญัญา และ/หรือ การหาผู้เช่าและผู้บริการเมื่ออายุสญัญา
เช่าพืน้ท่ีและสญัญาบริการครบก าหนดอายุสญัญาในเวลาใกล้เคียงกนั และ/หรอื การต่ออายุ
สญัญาหรือเข้าท าสญัญาเช่าพื้นท่ีและสญัญาบริการใหม่ภายใต้เง่ือนไขท่ีกองทรสัต์ได้รบั
ประโยชน์น้อยลงกว่าท่ีเคยได้รบั 

ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์าจประสบเหตุการณ์ทีส่ญัญาเช่าพืน้ทีจ่ านวนมากจะครบก าหนดอายุในช่วงเวลา
เดยีวกนั หากผู้เช่าพื้นที่และผู้รบับรกิารทัง้หมดหรอืบางส่วนไม่ต่ออายุสญัญาเช่าพื้นที่และสญัญาบรกิาร ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดกต็าม ซึง่อาจน าไปสู่การมอีตัราพืน้ทีว่่างสงูขึน้อย่างมนีัยส าคญั และส่งผลใหร้ายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบรกิาร
ของกองทรสัต์ลดต ่าลง ทัง้นี้ จากขอ้มูลพื้นที่เช่าของทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ที่ปรากฏผู้เช่า ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2563 อตัราการครบก าหนดของสญัญาเช่าและสญัญาบริการ ของผู้เช่าและผูร้บับรกิารทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์มี
ดงันี้   

ปีท่ีครบก าหนด
อายสุญัญาเช่า 

(พ.ศ.)  

สดัส่วนของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด (รอ้ยละ) 
ทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุน

ครัง้แรก 
ทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนใน
การเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

รวมทรพัยสิ์นภายหลงั
การลงทุนเพ่ิมเติม 

2563 8.7 29.5 16.9 
2564 45.5 47.1 46.2 

2565 42.3 2.5 26.6 
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ปีท่ีครบก าหนด
อายสุญัญาเช่า 

(พ.ศ.)  

สดัส่วนของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด (รอ้ยละ) 
ทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุน

ครัง้แรก 
ทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนใน
การเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

รวมทรพัยสิ์นภายหลงั
การลงทุนเพ่ิมเติม 

2566 2.2 20.0 9.2 

รวมพืน้ท่ีที่มีผูเ้ช่า 98.7 99.1 98.9 

พืน้ท่ีวา่ง 1.3 0.9 1.1 

รวม 100.0 100.0 100.0 
 

นอกจากนี้ กรณีอาจเกดิเหตุการณ์ทีก่องทรสัต์ต้องยนิยอมใหม้กีารต่ออายุสญัญาหรอืเขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ที่
และสญัญาบรกิารภายใต้เงื่อนไขที่กองทรสัต์ได้รบัประโยชน์น้อยลงกว่าที่เคยได้รบัตามสญัญาเช่าพื้นที่และสญัญา
บรกิารทีม่อียู่ในปัจจุบนั โดยอาจเน่ืองมาจากอุปสงค์การเช่าพืน้ที่อาคารส านักงานที่ลดต ่าลง อุปทานพื้นทีเ่ช่าอาคาร
ส านกังานทีเ่พิม่มากขึน้อย่างมนียัส าคญั หรอืภาวะทางเศรษฐกจิอื่น ๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระ
ค่าเช่าหรอืค่าบรกิารของผู้เช่าพื้นที่รายย่อยซึ่งกองทรสัต์ไม่อาจควบคุมได้ หากอตัราค่าเช่าพืน้ที่และอตัราค่าบริการ
ใหม่เมื่อมกีารต่ออายุ หรอืเมื่อมกีารเขา้ท าสญัญาใหม่ต ่ากว่าอตัราที่คาดว่าจะได้รบัอย่างมนีัยส าคญัแล้ว ย่อมส่งผล
กระทบในทางลบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของกองทรสัตไ์ดเ้ช่นเดยีวกนั 

ทัง้นี้ การที่ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ มกีารคมนาคมที่สะดวกโดยตวัอาคารเชื่ อมต่อกบัรถไฟฟ้าบทีีเอส 
(BTS) โดยตรง และมสีภาพแวดลอ้มโดยรอบของโครงการ เช่น ศูนย์ประชุม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
บรษิัทยุคใหม่และวถิีชีวิตของคนเมืองได้อย่างดี จึงเป็นข้อได้เปรยีบที่ส าคญัของโครงการในการจูงใจให้ผู้เช่าและ
ผู้รบับรกิารรายปัจจุบนัต่ออายุสัญญาเช่าและสญัญาบรกิาร อีกทัง้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะให้ความส าคญัในการดูแล
บ ารุงรกัษาสภาพของทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ให้เป็นอาคารส านักงานเกรด A อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เช่าและ
ผูร้บับรกิารเกดิความมัน่ใจและพงึพอใจในคุณภาพของพื้นที่และบรกิาร และตดัสนิใจที่จะเช่ าพื้นที่กบัโครงการอย่าง
ต่อเน่ืองในระยะยาว นอกจากน้ี การทีผู่เ้ช่าและผูร้บับรกิารของโครงการมกีารลงทุนตกแต่งพืน้ทีเ่ช่าส านกังานในมูลค่า
สงูถอืเป็นปัจจยัส่งเสรมิใหผู้เ้ช่าและผูร้บับรกิารพจิารณาต่อสญัญาเมื่อหมดอายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร เน่ืองจาก
หากผู้เช่าตัดสนิใจไม่ต่ออายุสญัญาเช่าพื้นที่และสญัญาบริการ ผู้เช่าจะมีต้นทุนส่วนเพิ่มในการตกแต่งพื้นที่เช่า
ส านกังานใหม่และขาดความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิ  

อย่างไรกต็าม หากผูเ้ช่าและผู้รบับรกิารตดัสนิใจไม่ต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารในคราวถดัไป ผูเ้ช่า
และผู้รบับรกิารจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าโดยแจ้งให้กองทรสัต์ในฐานะผู้ให้เช่าและผู้ให้บรกิารทราบ โดยผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัยม์นีโยบายในการส ารวจความประสงคใ์นการต่ออายุสญัญาของผู้เช่าเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดอืน 
ก่อนการสิน้สุดสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร ซึ่งจะท าให้ผู้จดัการกองทรสัต์ และผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยม์รีะยะเวลา
เพยีงพอส าหรบัการจดัหาและเขา้ท าสญัญาเช่าพืน้ทีแ่ละสญัญาบรกิารกบัผูเ้ช่ารายใหม่   

5.1.6. ความเส่ียงเก่ียวกบัคู่แข่งทางการค้าในการด าเนินธรุกิจของกองทรสัต ์

กองทรสัตอ์าจเผชญิความเสีย่งอุปทานของตลาดทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ในธรุกจิใหเ้ชา่พืน้ที่
อาคารส านกังานในอนาคต ทัง้จากการเพิม่ขึน้ของจ านวนผูป้ระกอบการในตลาด และการเพิม่ขึน้ของอาคารส านักงาน
ให้เช่าแห่งใหม่นอกเหนือจากทีม่อียู่ในปัจจุบนั ซึ่งการเพิม่ขึน้ของอุปทานดงักล่าวอาจส่งผลกระทบใหผู้้เช่าพืน้ทีย่า้ย
พืน้ทีส่ านกังานไปอยู่ในอาคารส านกังานแห่งใหม่ อนัจะสง่ผลต่ออตัราการเช่าพืน้ที ่การต่อรองอตัราค่าเช่าพืน้ที ่และผล
การด าเนินงานของกองทรสัตไ์ด ้
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อย่างไรกต็าม ธุรกจิให้เช่าพื้นที่อาคารส านักงานยงัคงมแีนวโน้มที่ด ีเนื่องจากอุปทาน (Supply) ของพื้นที่
อาคารส านักงานในตลาดมอียู่อย่างจ ากดั ในขณะทีอุ่ปสงค ์(Demand) หรอืความต้องการเช่าพืน้ทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่อง 
โดยตามขอ้มูลภาพรวมของตลาดอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที ่4 พ.ศ. 2561 ซึง่จดัท าโดยบรษิทั 
โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั (JLL) พบว่าปรมิาณการเช่าพืน้ทีส่ านกังานสุทธเิฉลีย่ในรอบ 10 ปี มพีืน้ที่
สทุธอิยู่ที ่160,579 ตารางเมตรต่อปี เป็นพืน้ทีเ่ช่าในอาคารส านักงานเกรดเอ 117,054 ตารางเมตรต่อปีในช่วงเดยีวกนั  
และในช่วงปลายปี 2561 ปรมิาณการเช่าพืน้ที่สุทธริวมต่อปีอยู่ที ่173,172 ตารางเมตร  หากพจิารณาปรมิาณการเช่า
พืน้ทีส่ทุธใินรอบ 5 ปีทีผ่่านมา (2557-2561) จะพบว่าปรมิาณสว่นมากจดัเป็นพืน้ทีเ่กรดเอ  เนื่องดว้ยในปัจจุบนั มอีุป
สงคจ์ านวนมากทีม่องหาพืน้ทีส่ านกังานทีม่คีุณภาพสงูขึน้  

อตัราว่างของพื้นที่เช่าของอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร ณ ปลายปี 2561 อยู่ที่ ร้อยละ 8.8 ซึ่งเป็น
ระดบัทีต่ ่าทีส่ดุอนัดบัสองรองจากปี 2559 โดยอตัราการว่างของพืน้ทีเ่หลอืเช่า มกีารปรบัตวัอยู่ในระดบัรอ้ยละ 8-9 มา
ตัง้แต่ปี 2557 และมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง  ในขณะเดยีวกนั อตัราว่างของพื้นทีเ่ช่าของอาคารส านักงานเกรดเอ
อยู่ในระดบัค่อนขา้งเสถยีร อยู่ทีร่อ้ยละ 6-7 ในช่วงเวลาเดยีวกนั 

นอกจากนี้ ดว้ยท าเลทีต่ัง้ของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนครัง้แรกซึง่ตัง้อยู่ในศนูยก์ลางธุรกจิของกรุงเทพมหานคร 
และทรพัยส์นิหลกัที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่งตัง้อยู่บรเิวณศูนยก์ลางย่านบางนา อกีทัง้ใกล้สนามบนิสุวรรณภูม ิ
และเชื่อมต่อกบัถนนสายส าคญัไปสู่ภาคตะวนัออกซึ่งเป็นที่ตัง้ของท่าเรอืน ้าลกึหลกัที่ใช้ในการขนส่งสนิค้ าระหว่าง
ประเทศ ประกอบกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตท์ัง้สองโครงการมตีวัอาคารเชื่อมต่อโดยตรงกบัสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส 
(BTS) ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่ส าคญัเพื่อเข้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร รวมทัง้การที่
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์มกีารก าหนดแผนงานและกลยุทธท์างการตลาดและการบ ารุงรกัษา
สภาพทรพัยส์นิทีเ่หมาะสมเพื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขนัทีย่ ัง่ยนืของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์และเพื่อดงึดูด
ผู้เช่า ทัง้กลุ่มผู้เช่าในประเทศและต่างประเทศ ท าให้ผู้จดัการกองทรสัต์เชื่อว่าทรพัย์สินหลกัของกอง ทรสัต์มีข้อ
ไดเ้ปรยีบ และมคีวามสามารถในการแขง่ขนัทีโ่ดดเด่นเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอาคารส านกังานอื่น 

5.1.7. ความเส่ียงจากการท่ีกองทรสัตอ์าจมีค่าใช้จา่ยเก่ียวกบัอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ิมขึน้ 

ความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบทางลบ
หากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้โดยรายไดไ้ม่เพิม่ขึน้ตาม 

ปัจจยัทีอ่าจสง่ผลใหค้่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่สงูขึน้ ไดแ้ก่ 

 การเพิม่ขึน้ของค่าบรกิารส าหรบัผูร้บัจา้งช่วง 

 การเพิม่ขึน้ของเบีย้ประกนัภยั  

 การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา 

 ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าใชจ้่ายส าหรบัการด าเนินงานปกต ิหรอืค่าใชจ้่ายฉุกเฉินต่าง ๆ 

 ความเสยีหายหรอืความช ารุดบกพร่องของอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่ตอ้งมกีารแกไ้ข 

 การเพิม่ขึน้ของภาษรีวมทัง้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามกฎหมาย 
และ 
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 การเปลีย่นแปลงกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมทัง้นโยบายของรฐับาลซึง่จะเพิม่ค่าใชจ้่ายใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  และนโยบายที่ เปลี่ยนแปลงที่ เกี่ยวกับ
อสงัหารมิทรพัย ์

5.1.8. ความเส่ียงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้  

ผู้จดัการกองทรสัต์ได้แต่งตัง้และจะแต่งตัง้ให้ภิรชัแมนเนจเม้นท์เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์เพื่อบรหิาร
จดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ อย่างไรกด็เีน่ืองจากภริชัแมนเนจเมน้ทย์งัท าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่
อาคารส านกังานอื่น ทีภ่ริชับุร ีและ/หรอื บรษิทัในเครอืของภริชับุรเีป็นเจา้ของทรพัยส์นิ ไดแ้ก่  

1) โครงการสมชัชาวาณิช 2 (United Business Centre II; UBC II) ตัง้อยู่บรเิวณถนนสขุมุวทิ 
โดยโครงการอยู่ภายใต้สทิธกิารเช่าระยะยาวของกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
ไพรม์ออฟฟิศ (POPF) 

2) โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท สาทร ตัง้อยู่บรเิวณถนนสาทร  

3) โครงการซมัเมอร ์ลาซาล ตัง้อยู่บรเิวณถนนลาซาล 

ดงันัน้ การจดัหาผลประโยชน์และการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์งึ
อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่ออตัราการเช่าพืน้ทีท่รพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน 
และสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน รายได ้และก าไรทีเ่กดิจากทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนได ้กล่าวคอืในกรณี
ที่มีผู้ประสงค์ที่จะเช่าพื้นที่อาคารส านักงานรายใหม่ และอาคารส านักงานมากกว่าหนึ่ งโครงการที่ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยท์ าหน้าทีบ่รหิารให ้(รวมถงึทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต)์ ยงัมผีูเ้ช่าไม่ครบ และยงัสามารถน าพืน้ทีอ่อก
ใหเ้ช่าได ้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์าจน าเสนออาคารส านกังานอื่นทีม่ใิช่ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูป้ระสงคท์ี่
จะเช่าพืน้ทีอ่าคารส านักงานรายใหม่พจิารณา ท าใหผู้ป้ระสงคท์ีจ่ะเช่าพืน้ทีด่งักล่าวอาจตดัสนิใจเช่าพืน้ทีอ่าคารทีม่ใิช่
พืน้ทีอ่าคารส านกังานของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตไ์ด ้

อย่างไรกต็าม ผู้จดัการกองทรสัต์เหน็ว่าโอกาสที่จะเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้มคี่อนขา้งต ่าเนื่อง
ดว้ยเหตุผลหลายประการ กล่าวคอื ส าหรบัโครงการสมชัชาวาณิช 2 แมว้่าโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์
และโครงการสมชัชาวาณิช 2 จะตัง้อยู่บนท าเลใกล้กนั แต่ระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าแตกต่างกัน และโครงการ
ส านักงานทัง้สองโครงการดงักล่าวมตี าแหน่งทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั ทัง้ในแง่ของระดบัทางการตลาดและอตัราค่า
เช่าและค่าบรกิาร กล่าวคอื โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร์ เป็นอาคารส านักงานเกรด A ในขณะทีโ่ครงการ
สมชัชาวาณิช 2 เป็นอาคารส านักงานเกรด B ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในองค์ประกอบที่ส าคญัตามนิยามอาคาร
ส านกังานเกรด A ของบรษิทั โจนส ์แลง ลาซาลล ์(JLL) อาทเิช่น  

 มทีางเดนิเขา้ถงึโดยตรง หรอืใชเ้วลาเดนิเขา้ถงึน้อยกว่า 5 นาท ีจากสถานีรถไฟฟ้า 

 ลกัษณะพื้นที่ของอาคารแต่ละชัน้ขนาดใหญ่กว่า 1,000 ตร.ม. รูปร่างได้สดัส่วน ไม่มเีสาคัน่กลาง
ระหว่างพืน้ทีค่วามสงูจากพืน้ถงึเพดาน 2.7 เมตรหรอืสงูกว่า 

 วสัดุตกแต่งภายในและภายนอกคุณภาพสงูและบรเิวณลอ็บบีข้นาดใหญ่ 

 ระบบลฟิตม์ปีระสทิธภิาพและความเรว็สงู และมลีฟิทข์นของแยกต่างหาก 
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ซึ่งในการเจรจาเช่าพื้นที่ระหว่างผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์และกลุ่มลูกค้า โดยทัว่ไปกลุ่มลูกค้าจะมกีารระบุ
ลกัษณะพืน้ที่เช่าและช่วงอตัราค่าเช่าทีต่้องการกบัทางผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ในเบือ้งต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่บรษิัท
ไทยและบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียง จะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ส านักงานที่ชัดเจน จากนัน้ ทางผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยจ์ะน าเสนอพืน้ทีเ่ช่าของอาคารส านักงานทุกอาคารภายใต้การบรหิารทีม่ลีกัษณะตรงกบัความต้องการ
ดงักล่าว จงึช่วยลดโอกาสการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องด้วยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของอาคารทัง้สองมี
ลกัษณะแตกต่างกนัตามรปูแบบทางการตลาด และอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของแต่ละโครงการ 

ส าหรบัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท สาทร  ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าโครงการดงักล่าวไดร้บั
การออกแบบแตกต่างจากอาคารส านักงานทัว่ไป โดยเป็นตกึอาคารส านกังานขนาดย่อมประเภท Low-rise สงูไม่เกนิ 4 
ชัน้ ดดัแปลงจากอาคารเก่า จงึมลีกัษณะเฉพาะ ไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารจดัเกรดอาคารส านกังานโดยทัว่ไป ทัง้นี้ กลุ่มลกูคา้
เป้าหมายของโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท สาทรจะเป็นกลุ่มผู้เช่ารายเล็กถึงกลางที่ต้องการคุณสมบตัิพื้นที่อาคาร
ส านกังานทีแ่ตกต่างจากโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์และ โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค เนื่องจาก
โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท สาทรมงีานระบบอาคารทีม่ปีระสทิธภิาพในการใชง้านน้อยกว่าอาคารพืน้ทีส่ านกังานเกรด 
A โดยทัว่ไป เช่น ไม่มรีะบบควบคุมการเขา้ออกระหว่างชัน้โดยลฟิต ์ท าใหไ้ม่ตอบสนองต่อผูเ้ช่าอาคารทีเ่ป็นกลุ่มลกูคา้
บรษิทัขนาดใหญ่ เป็นต้น การทีอ่าคารมคีุณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนั ยงัส่งผลให้มอีตัราค่าเช่าและค่าบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
จงึท าให้โอกาสที่อาจจะเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์และโครงการภิ รชัทาว
เวอร ์แอท สาทร เป็นไปไดน้้อย  

ส าหรบัโครงการซมัเมอร ์ลาซาล แมว้่าจะตัง้อยู่ในท าเลบางนาเช่นเดยีวกบัโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบ
เทค แต่ท าเลที่ตัง้มีความห่างจากสถานีรถไฟฟ้าแตกต่างกนัมาก โครงการซมัเมอร์ ลาซาล  ประกอบด้วย อาคาร
ส านักงานขนาดย่อมประเภท Low-rise ซึ่งเป็นอาคารลกัษณะเฉพาะ ไม่ได้อยู่ภายใต้การจดัเกรดอาคารส านักงาน
โดยทัว่ไป ทัง้นี้ ดว้ยรปูแบบอาคารทีม่คีวามแตกต่างกนัดงักล่าว ทางผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าโอกาสที่
อาจจะเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ และโครงการซัมเมอร ์ลาซาล (Summer 
Lasalle) จงึเป็นไปไดน้้อย  

อย่างไรกต็าม หากในอนาคตมทีรพัยส์นิประเภทอาคารส านักงานทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของภริชัแมน
เนจเมน้ทใ์นต าแหน่งทางการตลาด ท าเลทีต่ัง้ และเกรดทีใ่กลเ้คยีงกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ และอาจก่อใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ขึน้กบักองทรสัต์ (โครงการอาคารส านักงาน ไม่ว่าจะเป็นอาคารใดอาคารหนึ่ง และ/หรอื
ทัง้หมดทีม่คีุณสมบตัแิละอยู่ในเกรดเทยีบเคยีงกนักบัทรพัยส์นิทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง ทีอ่าจมกีารพฒันาขึน้
บนพืน้ทีโ่ครงการไบเทค) ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะปฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัหาผูเ้ช่ารายย่อยเพื่อเช่าพืน้ทีแ่ละใชบ้รกิาร
ในทรพัย์สินที่เช่าของกองทรสัต์ และรักษาผู้เช่ารายย่อยที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรสัต์ โดยจะไม่
ด าเนินการใด ๆ โดยทุจรติ หรอืโดยไม่เป็นธรรมอนัสง่ผลใหผู้เ้ช่ารายย่อยทีเ่ช่าพืน้ทีใ่นทรพัยส์นิทีเ่ช่าของกองทรสัตใ์น
ปัจจุบนัยกเลกิสญัญา หรอืไม่ต่อสญัญาเช่าพืน้ทีแ่ละสญัญาบรกิารพืน้ทีด่งักล่าว และเขา้ท าสญัญาเพื่อเช่าพืน้ทีอ่าคาร
ส านกังานอื่นของผูใ้หส้ญัญาหรอืผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนัไม่ชอบธรรม ทัง้นี้ เวน้แต่ผู้
เช่ารายย่อยมคีวามประสงค์จะขอยา้ยหรอืเฉพาะเจาะจงอาคารส านักงานอื่นของผู้ให้สญัญาเอง และจะด าเนินการให้
กลุ่มบุคคลเดยีวกนัตกลงว่าจะไม่น าขอ้มลูทางการคา้ใด ๆ ของกองทรสัต์ไปใชเ้พื่อประโยชน์ไม่ว่าแก่ตนเองหรอืบุคคล
อื่นใด  ทัง้นี้ เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ในอนาคต 

ในกรณีทีม่โีครงการใหม่ประเภทอาคารส านกังานภายในบรเิวณโครงการไบเทค และทรพัยส์นิทีจ่ะเขา้ลงทุนมี
ขนาดพืน้ทีว่่างใหเ้ช่าทีต่รงตามวตัถุประสงคข์องผูส้นใจเช่าพืน้ทีท่ีเ่ทยีบเท่าหรอืใกลเ้คยีงกนั ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
จะท าการยื่นเสนอพืน้ทีใ่หเ้ช่าส าหรบัทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนแก่ผูเ้ช่ารายย่อยรายใหม่ และผูเ้ช่ารายย่อยราย
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เดมิซึ่งขอเช่าพื้นที่เพิ่มเตมิ (“ผู้สนใจเช่าพื้นที่”) ก่อนการเสนอพื้นที่ให้เช่าของโครงการในอนาคตให้ผู้สนใจเช่าพื้นที่
พจิารณา และหากมผีู้สนใจเช่าพื้นที่ระบุความสนใจเช่าพื้นที่ของโครงการในอนาคตเป็นการเฉพาะเจาะจง ผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัยจ์ะท าการยื่นเสนอพืน้ทีใ่หเ้ช่าในทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุนแก่ผูส้นใจเช่าพืน้ทีพ่รอ้มกนักบัการ
เสนอพื้นที่ให้เช่าของโครงการในอนาคต ทัง้นี้ เพื่อป้องกนัมิให้เกดิความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ในอนาคตภายใน
บรเิวณโครงการในอนาคต  

นอกจากนี้ ภริชับุรไีดใ้หข้อ้ตกลงแก่กองทรสัต์ตามทีร่ะบุในสญัญาตกลงกระท าการ ซึง่รวมถงึการด าเนินการ
ให้กลุ่มบุคคลเดียวกนั /1 ให้สทิธิแก่กองทรสัต์ในการซื้อ และ/หรือเช่า (Option to Buy/Lease) โครงการในอนาคต /2 
(เฉพาะโครงการในพืน้ที่โครงการไบเทค) ตลอดระยะเวลาการเช่าทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่ง เมื่อ
โครงการในอนาคตมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามเงื่อนไขตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง (โปรดพจิารณารายละเอยีด
เพิม่เตมิในส่วนที ่2 ขอ้ 3.2.1 8 “สรุปสาระส าคญัของสญัญาโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค”) ทัง้นี้ แมว้่าปัจจุบนั 
ปรนิทรซึง่เป็นเจา้ของทีด่นิโครงการในอนาคตไม่ไดเ้ป็นคู่สญัญากบักองทรสัตใ์นสญัญาตกลงกระท าการ ในกรณีทีภ่ริชั
บุร ีหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภิรชับุรไีม่ปฎิบตัิตามขอ้สญัญาดงักล่าว กองทรสัต์มสีทิธทิี่จะเรยีกค่าเสยีห ายตามที่
เกดิขึน้จรงิจากภิรชับุรจีากการไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงกระท าการของภิรชับุร ีหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภิรชับุรไีด ้
รวมทัง้ กองทรสัต์ยงัได้สทิธใินการท าค าเสนอซื้อ (Right to Offer) จากภิรชับุร ีส าหรบักรณีที่มกีารก่อสรา้งโครงการ
ใหม่ทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารส านักงานตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาตกลงกระท าการส าหรบัการลงทุนครัง้แรกของ
กองทรสัต ์อนัจะช่วยลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของภริชัแมนเนจเมน้ทไ์ด ้

หมายเหตุ: 

/1 กลุ่มบุคคลเดยีวกนัดงักล่าวรวมถึงปรนิทร ซึ่งปัจจุบนัปรนิทรเป็นเจ้าของกรรมสทิธิท์ี่ดนิในโครงการไบเทค โดยม ี  
ภริชับุรเีป็นผูใ้หส้ญัญากบักองทรสัตต์ามสญัญาตกลงกระท าการ 

/2 โครงการในอนาคต หมายถึงโครงการอาคารส านักงาน ไม่ว่าจะเป็นอาคารใดอาคารหนึ่ง และ/หรือทัง้หมดที่มี
คุณสมบตัิและอยู่ในเกรดเทยีบเคยีงกนักบัทรพัย์สนิที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่ง ที่อาจมกีารพฒันาขึน้บนพื้นที่
โครงการไบเทค  

5.1.9. ข้อจ ากดัในการจดัหาประโยชน์ใน โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

สญัญาเช่าพืน้ทีใ่นโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค กบัผูเ้ช่าบางราย มขีอ้จ ากดัหา้มมใิหผู้ใ้หเ้ช่าประกอบ
ธุรกจิหรอือนุญาตใหบ้รษิทัหรอืบุคคลอื่นใดประกอบธุรกจิเดยีวกนักบัผูเ้ช่าภายในพืน้ทีโ่ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบ
เทค และมีเงื่อนไขในการก าหนดขนาดพื้นที่ในการให้เช่าของผู้ให้เช่าตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่าดงักล่าว ซึ่ง
ขอ้ก าหนดดงักล่าวอาจท าใหก้องทรสัต์มขีอ้จ ากดัในการจดัหาประโยชน์จากพืน้ทีโ่ครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 
โดยพืน้ทีเ่ช่ารวมของผูเ้ช่าทีม่ขีอ้จ ากดัดงักล่าวมพีืน้ทีร่วมประมาณ 9,016 ตารางเมตร คดิเป็นสดัส่วนพืน้ทีเ่ช่ารวมกนั
อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 28.1 ของพืน้ทีใ่หเ้ช่ารวมของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากอัตราส่วนของผู้เช่าพื้นที่ในโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค ต่อพื้นที่ให้เช่าใน
โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทคทัง้หมดในปัจจุบนั (Occupancy Rate) มอีตัราค่อนขา้งสงู ดงันัน้ ขอ้จ ากดัดงักล่าว
จงึอาจไม่เป็นอุปสรรคต่อการจดัหาประโยชน์ในโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค อย่างมนีัยส าคญัแต่อย่างใด ทัง้นี้ 
เมื่อมกีารพจิารณาการต่อสญัญาเช่าพืน้ทีแ่ละสญัญาบรกิารในครัง้ต่อไปผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
จะใชดุ้ลยพนิิจในการก าหนดเงื่อนไขในการจดัหาผลประโยชน์ดงักล่าวเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัตต่์อไป 
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5.1.10. ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการกู้ยืม 

เน่ืองจากในการระดมทุนครัง้นี้ กองทรสัต์มคีวามประสงคจ์ะกูย้มืเงนิระยะยาวจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 700 
ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่หนึ่ง และวงเงนิกู้
ระยะสัน้จ านวนไม่เกนิ 50 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิประกนัสาธารณูปโภคของกองทรสัต์ (ซึง่เมื่อ
รวมกบัการกูย้มืของกองทรสัตใ์นปัจจุบนั กองทรสัตจ์ะมกีารกูย้มืประมาณไมเ่กนิรอ้ยละ 24 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของ
กองทรสัต์ภายหลงัการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง ในกรณีทีก่องทรสัต์มกีารกูย้มืเงนิสงูสุดจ านวน 750 ลา้นบาท) กองทรสัต์จงึ
อาจมคีวามเสีย่งซึง่เกดิจากการกูย้มืเงนิดงักล่าวไดเ้น่ืองจากอตัราดอกเบีย้ในสว่นทีเ่ป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงในระหว่างอายุสัญญาเงินกู้ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด าเนินงานของกองทรัสต์และ
ความสามารถของกองทรสัต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ นอกจากนื้ ในกรณีที่กองทรสัต์ไม่
สามารถช าระดอกเบีย้และ/หรอืเงนิต้นตามทีก่ าหนดในสญัญากูย้มืเงนิหรอืเกดิเหตุผดิสญัญาอื่น ๆ ภายใต้สญัญากูย้มื
เงนิ ผูใ้หกู้อ้าจเลอืกทีจ่ะด าเนินการทางกฎหมายกบักองทรสัต์อนัเน่ืองมาจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญากู้ยมืเงนิ หรอืใช้
สทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาอนัเนื่องมาจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญากูย้มืเงนิ เช่น ก าหนดให้จ านวนใดจ านวนหนึ่งหรอื
ทัง้หมดภายใต้เอกสารทางการเงนิใด ๆ ถงึก าหนดช าระโดยพลนั หรอืใชส้ทิธใินการบงัคบัตามสญัญาหลกัประกนัส่วน
ใดสว่นหนึ่งหรอืทัง้หมด รวมถงึการบงัคบัจ านองในทรพัยส์นิของกองทรสัตท์ีน่ าไปเป็นหลกัประกนัเงนิกู ้(ถา้ม)ี อย่างไร
กต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์หน็ว่าความเสีย่งจากการทีก่องทรสัตไ์ม่สามารถช าระดอกเบีย้ตามทีก่ าหนดในสญัญาเงนิกูไ้ด้
นัน้อยู่ในระดบัต ่า เนื่องจากทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์นัน้มีความสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กบักองทรสัต์อย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกบักองทรสัตม์อีตัราสว่นการกูย้มืต่อสนิทรพัยร์วมอยู่ในระดบัทีต่ ่า 

นอกจากน้ี ในกรณีทีก่องทรสัต์กูย้มืเงนิใหม่เพื่อมาช าระหนี้เงนิกูย้มืเดมิ (Refinancing) กองทรสัต์อาจมคีวาม
เสีย่งที่อาจใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ หรอืไม่ได้ขอ้ตกลงในสญัญากู้ยมืเงนิฉบบัใหม่ที่ดเีท่ากบัขอ้ตกลงในสญัญา
กูย้มืเงนิฉบบัเดมิหรอืในกรณีทีม่กีารกูย้มืเงนิเพิม่เตมิอาจมขีอ้สญัญาบางประการซึง่จ ากดัการด าเนินงานของกองทรสัต์
โดยความเสีย่งจากการกูย้มืเงนิทีก่ล่าวมาทัง้หมดนัน้ อาจมผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทรัสต์ ซึง่จะส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตห์รอือาจท าใหป้ระโยชน์ตอบแทนต่อผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ลดลงไดเ้นื่องดว้ยผู้จดัการกองทรสัต์ตระหนักดถีึงความเสีย่งดงักล่าว ผู้จดัการกองทรสัต์จะพจิารณา
แนวทางดงักล่าวล่วงหน้าประมาณ 1 ปีก่อนสญัญากู้ยมืเงนิจะครบก าหนด โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะเลอืกวธิีการที่
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละกองทรสัตเ์ป็นส าคญั  

5.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

5.2.1. ความเส่ียงเก่ียวกบัทางเขา้-ออกของทรพัยสิ์นหลกัท่ีลงทุนครัง้แรก 

โครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ตัง้อยู่บนแปลงทีด่นิซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องภริชับุร ีโดยโครงการมี
ทางเขา้-ออกสูท่างสาธารณะจ านวน 2 ทาง ไดแ้ก่ 1) ทางเขา้-ออกหลกัดา้นถนนสขุมุวทิ และ 2) ทางเขา้-ออกดา้นซอย
สขุมุวทิ 35 โดยต าแหน่งของทางเขา้-ออกของโครงการสามารถแสดงได ้ดงัรปู 
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ส าหรบัทีด่นิดา้นทีต่ดิกบัถนนสขุมุวทิ ซึง่เป็นทางเขา้-ออกหลกัของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์
มหีน้ากวา้งทีต่ดิกบัถนนสขุมุวทิประมาณ 23 เมตร โดยเป็นทางเขา้ออกของรถหน้ากวา้ง 6 เมตร เชื่อมกบัถนนสขุมุวทิ 
(ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต ่าตามขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544) จ านวน 2 ช่องจราจร 
อย่างไรกด็ ีเน่ืองจากตัง้แต่แรกเริม่ โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์ไดร้บัการออกแบบใหดู้กลมกลนืและใช้
ประโยชน์ร่วมกนักบัโครงการศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ (The EmQuartier Shopping Complex) ในลกัษณะของ
โครงการรูปแบบผสมผสาน (Mixed-Used Commercial Complex) ดงันัน้ เพื่อให้เกดิประโยชน์สงูสุดในภาพรวมของ
โครงการ Mixed-use ในเรื่องการจราจรและทางสญัจรภายในใหเ้กดิความคล่องตวั ปัจจุบนัทางเขา้-ออกของที่ดนิซึ่ง
เป็นที่ตัง้ของโครงการด้านที่ติดกบัถนนสุขุมวทิดงักล่าว จงึถูกใช้เป็นเพยีงช่องทางการจราจรขาออกสู่ถนนสุขุมวิท 
ในขณะที่ช่องทางการจราจรขาเขา้จากถนนสุขุมวทิได้ถูกออกแบบให้อยู่บนที่ดนิอกีแปลงหน่ึงซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์อง
บุคคลอื่น ซึ่งเป็นบริเวณที่ตัง้อาคารเดอะฮีลิกส์ควอเทียร์ (The Helix Quartier) และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ศนูยก์ารคา้ ด ิเอม็ควอเทยีร ์(The EmQuartier Shopping Complex) ดงันัน้ หากเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเหตุการณ์ทีท่ าให้
โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ ไม่อาจใช้ประโยชน์ในการสญัจรผ่านช่องทางการจราจรขาเขา้จากถนน
สขุมุวทิซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลอื่น โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีรอ์าจไดร้บัผลกระทบต่อการจราจรและ
ทางสญัจรภายใน และสง่ผลกระทบต่อการใชง้านของผูเ้ช่าของกองทรสัตไ์ด ้ 

อย่างไรกด็ ีเนื่องจากทีด่นิของโครงการด้านทีต่ิดกบัถนนสุขุมวทินัน้ มคีวามกวา้งเพยีงพอส าหรบัใชเ้ป็นทัง้
ช่องทางจราจรขาเข้าและขาออกของเสน้ทางการเดินรถได้ โดยเชื่อมต่อกบัถนนสุขุมวทิหน้ากว้าง 6 เมตร หรอื 2 
ช่องทางจราจร ดงันัน้ หากเกดิเหตุสุวสิยัดงักล่าวขึน้ โครงการกส็ามารถปรบัเปลีย่นเสน้ทางการเดนิรถและการจราจร
ในปัจจุบนัส าหรบัช่องทางออกดา้นถนนสขุมุวทิ ใหเ้ป็นทัง้ช่องทางการจราจรทัง้ขาเขา้และขาออกได ้ซึง่จะช่วยใหผู้เ้ช่า
พื้นที่ส านักงานของกองทรสัต์ยงัคงสามารถสญัจรเขา้และออกทรพัย์สนิของโครงการได ้นอกจากนี้ โครงการยงัคงมี
ทางเขา้-ออกดา้นซอยสุขุมวทิ 35 (หรอื ซอยเจรญินิเวศน์) ซึ่งเป็นถนนทีม่ ี2 ช่องทางจราจร และเป็นถนนสาธารณะ 
(ตามขอ้มลูจากส านกังานเขตวฒันา) ซึง่สามารถเชื่อมต่อไปยงัถนนสขุมุวทิอกีทางหนึ่งได ้ 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-5 หน้า 13 จาก 25 

5.2.2. ความเส่ียงเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ทางเช่ือมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ภริชับุรไีดเ้ขา้ท าสญัญาเชื่อมต่อพืน้ทีก่บับรษิทั ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ("บรษิทับทีเีอส") 
เพื่อเชื่อมต่อพืน้ทีบ่างส่วนของสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) พรอ้มพงษ์ เขา้กบัพืน้ทีบ่างส่วนของอาคารโครงการภริชั
ทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์ ในบรเิวณชัน้ M และปรนิทร ได้เขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลง อนุญาตก่อสรา้งทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกบัพื้นที่บางส่วนของสถานีรถไฟฟ้าบทีีเอส (BTS) บางนากบั
กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นทางสญัจรของบุคคลทัว่ไปในการผ่านเขา้ออกระหว่างรถไฟฟ้าและทรพัย์สนิหลกัของ
กองทรสัตซ์ึง่ระยะเวลาของสมัปทานในการด าเนินการจะหมดอายุสมัปทานในปี พ.ศ. 2572 และ พ.ศ. 2565 ตามล าดบั  
โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาสมัปทานดงักล่าว กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งในอนาคตทีอ่าจจะไม่สามารถใชท้างเชื่อม
สถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) เขา้กบัพืน้ทีบ่างสว่นของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตไ์ด ้หรอือาจมภีาระค่าใชจ้่ายเพิม่ขึ้น
อนัเนื่องมาจากสญัญาฉบบัใหม่กบัผูด้ าเนินการบรหิารระบบการเดนิรถไฟฟ้าในขณะนัน้ ซึง่หากกองทรสัต์ไม่สามารถ
ใชส้ทิธใินการเชื่อมต่อพืน้ทีบ่างสว่นของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตก์บัสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) อาจสง่ผลกระทบ
ต่อความสะดวกในการสญัจรส าหรบัผูเ้ชา่หรอืผูใ้ชบ้รกิารทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตท์ีใ่ชบ้รกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) 
หรอืในกรณีทีเ่กดิภาระค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่มากขึน้ในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทรสัต์อกีทาง
หนึ่งดว้ย 

อย่างไรกด็ ีในกรณีทีก่องทรสัตไ์ม่สามารถใชท้างเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) เขา้กบัพืน้ทีบ่างสว่นของ
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ได ้ผูเ้ช่าหรอืผูใ้ชบ้รกิารในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ ยงัคงสามารถใชท้างเขา้ออกปกติ
ของสถานีรถไฟฟ้าบรเิวณดา้นหน้าทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตไ์ดต้ามปกติ 

5.2.3. ความเส่ียงเก่ียวกบังานระบบบางส่วนของโครงการอาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ไมอ่ยู่
ในพืน้ท่ีท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน และปัจจบุนัเป็นพืน้ท่ีของเจ้าของทรพัยสิ์นท่ีอยูภ่ายใต้การจ านอง 

พืน้ทีบ่างสว่นในอาคารโครงการศนูยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึง่เป็นทีต่ัง้ของงานระบบบางสว่นของ

โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ทีก่องทรสัต์จะเขา้ลงทุน (ไดแ้ก่ ทีต่ัง้ของระบบปรบัอากาศภายในอาคารแบบชุด

ระบายความรอ้นดว้ยเครื่องผลติน ้าเยน็ (Chillers) หอผึง่น ้าเยน็ (Cooling towers)  และปัม๊สูบน ้า) และพื้นที่บางส่วน

ของที่ดินโฉนดเลขที่ 13542, 13543 และ 44198 รวมถึงพื้นที่บางส่วนในอาคารโครงการศูนย์นิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค เป็นทีต่ัง้ของงานระบบบางส่วนทีใ่ชร้่วมกนัระหว่างโครงการศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทคและ

โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค  (โปรดพิจารณารายละเอยีดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ขอ้ 3.2.1 1 "ขอ้มูลทัว่ไปของ

ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง") ไดจ้ดทะเบยีนจ านองเป็นประกนักบัธนาคารผูใ้หกู้ข้องปรนิทร ซึง่หาก

ทีด่นิและอาคารดงักล่าวถูกบงัคบัจ านอง กองทรสัตอ์าจมคีวามเสีย่งในการถูกรอนสทิธจิากเจา้ของใหม่ (ผูซ้ือ้ทีด่นิและ

อาคารดงักล่าวจากการบงัคบัจ านอง) ท าใหก้องทรสัต์ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีด่งักล่าวไดอ้ย่างสะดวก หรอืเจา้

ของใหม่ (ผูซ้ือ้ทีด่นิและอาคารดงักล่าวจากการบงัคบัจ านอง) อาจผดิสญัญาไม่ใหก้องทรสัตใ์ชพ้ืน้ทีด่งักล่าว 

อย่างไรกด็ ีเนื่องจากพื้นที่งานระบบบางส่วนของโครงการอาคารภิรชัทาวเวอรท์ี่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน ซึ่ง
ตัง้อยู่บนพื้นที่ของอาคารที่มีภาระการจ านองนัน้คิดเป็นพื้นที่อาคารรวมประมาณ 1,187 ตารางเมตร เป็นเพียง
ทรพัย์สนิส่วนสนับสนุน ไม่ไดเ้ป็นทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะใชจ้ดัหาประโยชน์เป็นหลกั   อกีทัง้ปรนิทรจะด าเนินการจด
ทะเบยีนภาระตดิพนัในอสงัหารมิทรพัยเ์หนือทีด่นิและพืน้ทีอ่าคารซึง่รวมถงึพื้นทีท่ีม่ภีาระการจ านองใหแ้ก่กองทรสัต์
เป็นระยะเวลา 30 ปีเท่ากบัระยะเวลาการเช่า เพื่อใหก้องทรสัต์มทีรพัยสทิธเิหนือพื้นที่ตัง้งานระบบสาธารณูปโภคอนั
เป็นทรพัยส์นิส่วนสนับสนุน รวมถงึทรพัยส์นิทีใ่ชร้่วมกนันอกจากนี้ กองทรสัต์จะจดัใหม้ขีอ้ตกลงภายใต้สญัญาตกลง
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กระท าการกบัปรนิทรว่าหากเกดิกรณีใด ๆ ทีท่ าใหก้ารใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีต่ดิจ านองของกองทรสัตเ์สื่อมลง ปริ
นทรในฐานะผูใ้ห้เช่าจะด าเนินการใด ๆ เพื่อให้กองทรสัต์มงีานระบบต่าง ๆ ที่สนับสนุนทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการ
เพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งของกองทรสัตใ์หส้ามารถใชไ้ดต้ลอดระยะเวลาการเช่า (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่2 
ขอ้ 3.2.1-8 "สรุปสาระส าคญัของสญัญาโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค")  

5.2.4. ความเส่ียงเก่ียวกบัภยัธรรมชาติ อทุกภยัและภยัโจรกรรม และโรคระบาด 

การเกดิภยัธรรมชาต ิอุทกภยั ภยัโจรกรรม และเหตุสดุวสิยัอื่น ๆ แมจ้ะมโีอกาสเกดิขึน้ไม่บ่อยครัง้นกั แต่หาก
เกดิขึน้ในบรเิวณทีต่ัง้ของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ นอกจากจะสรา้งความเสยีหายต่อทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์
แล้ว อาจก่อให้เกดิความสูญเสยีแก่ชวีติและทรพัย์สนิของผู้เช่าและผู้มาใช้พื้นที่ในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์อย่าง
ประเมนิค่าไม่ได ้ 

นอกจากนี้ ในปัจจุบนัได้มกีารจดัท าประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัย์สนิเพื่อคุ้มครองความเสยีหายที่เกดิต่อ
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์รวมถงึความคุม้ครองความเสยีหายโดยอุบตัเิหตุและจากภยัธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ภยัไฟ
ไหม ้ภยัฟ้าผ่า ภยัแผ่นดนิไหว อุทกภยั ภยัโจรกรรม และเหตุสดุวสิยัอื่น ๆ ไวส้ าหรบัทรพัยส์นิ โดยความคุม้ครองตาม
กรมธรรม์ภยัดงักล่าวขา้งต้นไม่รวมถึงภยัที่เกดิจากการฉ้อโกง ความไม่ซื่อสตัย์ มลภาวะ ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์และ
อนิเตอรเ์น็ต ภยัเน่ืองจากเชื้อรา ภยัการเคลื่อนไหวทีเ่กีย่วกบัการเมอืง ภยัสงครามและการก่อการรา้ย มาตรการคว ่า
บาตร และการก่อความไม่สงบของประชาชนถงึขนาดลุกฮอืต่อตา้นรฐับาล 

ทัง้นี้ ประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิขา้งตน้ จะคุม้ครองเฉพาะสว่นทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้
ทีห่นึ่ง แยกต่างหากจากทรพัยส์นิส่วนอื่นทีก่องทรสัต์ไม่ไดเ้ขา้ลงทุน โดยรายละเอยีดเงื่อนไขในการประกนัภยัเป็นไป
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในกรมธรรมป์ระกนัภยัทีก่องทรสัตจ์ะไดจ้ดัใหม้ตีามมาตรฐานทัว่ไปส าหรบัธุรกจิอาคารส านกังาน
ใหเ้ช่า และตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  

นอกจากน้ี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)  ทีส่่งผลกระทบทาง
เศรษฐกจิและภาคธุรกจิต่าง ๆ ในวงกว้าง ท าให้เกดิความผนัผวนต่อธุรกิจในทุกภาคธุรกจิ โดยมกีารคาดการณ์ว่า
เศรษฐกจิไทยในปี 2563 จะติดลบรอ้ยละ 5.3 จากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)  ซึ่ง
สง่ผลกระทบรุนแรงต่อมลูค่าการส่งออกสนิคา้ และบรกิารเป็นส าคญั (ทีม่า: รายงานนโยบายทางการเงนิไตรมาสที ่1 ปี 
2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย) รวมถงึการลงทุนในภาคเอกชนมแีนวโน้มหดตวัในปี 2563 ซึง่ในกรณีทีภ่าครฐัจ าตอ้ง
ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ที่เขม้งวด อาจส่งผลใหธุ้รกจิบาง
ประเภทอาจประสบปัญหาหรอืตอ้งลดการจา้งงานลง 

ถึงแม้ว่าภาพรวมตลาดอาคารส านักงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ยงัไม่ได้รบั
ผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) อย่างไรกต็าม ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ต่อเศรษฐกจิและภาคธุรกจิต่าง ๆ ท าใหเ้กดิความผนัผวนต่อ
ในทุกภาคธุรกจิ รวมถงึนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เช่น มาตรการ อยู่บา้น หยุด
เชื้อ เพื่อชาติ และการรกัษาระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
พฤตกิรรม ความต้องการพื้นทีเ่ช่าอาคารส านักงาน และอตัราค่าเช่าพืน้ทีอ่าคารส านักงานในอนาคต  ในการวเิคราะห์
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ทางทีป่รกึษาทางการเงนิได้
ท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการเงนิจ่ายต่อหน่วย และประมาณการอตัราเงนิ
จ่ายต่อหน่วยเพื่อใหผู้ล้งทุนเหน็ภาพถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิจากปัจจยัส าคญัในการจดัหารายไดจ้ากทรพัยส์นิลงทุนใน
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การเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง โดยผู้ลงทุนสามารถสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ส่วนที่ 2 ขอ้ 3.2.5 "งบก าไร
ขาดทุนตามสถานการณ์สมมตฐิาน" 

ทัง้นี้  ผู้จ ัดการกองทรัสต์ และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อ
พจิารณามาตรการทีเ่หมาะสมในการช่วยเหลอืผูเ้ช่าอาคารส านกังานทีไ่ดร้บัผลกระทบ ประกอบกบัเตรยีมพรอ้มในการ
วางกลยุทธ์และปรบัเปลี่ยนแผนงานเพื่อรองรบัการบรหิารทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ให้สอดคล้องกบัรูปแบบและ
ความตอ้งการของผูเ้ช่าอาคารส านกังานในอนาคตทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

5.2.5. ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราเงินชดเชยจากการประกนัภยัทรพัยสิ์นในกรณีท่ีทรพัยสิ์นหลกัของ
กองทรสัตเ์กิดความเสียหายอาจไม่คุ้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีกองทรสัตอ์าจสญูเสีย 

การประกอบธุรกจิของกองทรสัต์มคีวามเสีย่งด้านการด าเนินการและการใชป้ระโยชน์ในทรพัย์สนิหลกัของ
กองทรสัต์ แมว้่ากองทรสัต์จะต้องจดัให้มกีารประกนัภยัในทรพัยส์นิดงักล่าวอย่างเพยีงพอและเหมาะสมซึ่งจะเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งแลว้กต็าม แต่อตัราเงนิชดเชยในกรณีทีท่รพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์
เกดิความเสยีหายอาจไม่คุม้กบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีก่องทรสัตอ์าจสญูเสยีอนัเกิดจากเหตุต่าง ๆ หรอืระยะเวลา
การเอาประกนัภยัในกรมธรรมป์ระกนัภยัส าหรบัการขาดรายไดข้องกองทรสัต ์เช่น กรมธรรมป์ระกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั 
ที่กองทรสัต์จะเขา้ท าส าหรบัการขาดประโยชน์เป็นระยะเวลา 24 เดอืน ส าหรบัทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ อาจไม่
ครอบคลุมระยะเวลาที่แทจ้ริงทีก่องทรสัต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในสนิทรพัย์ทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนได้ หรอืกองทรสัต์
อาจไม่สามารถใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามทีร่ะบุในกรมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้งได ้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน หรอือาจ
เกดิความล่าชา้ในการชดเชยความเสยีหายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวไดโ้ดยทีไ่ม่ใช่ความผดิของกองทรสัต์  

ทัง้นี้ กองทรสัตอ์าจมคีวามเสีย่งจากความสญูเสยีทางการเงนิ เมื่อเกดิเหตุการณ์รา้ยแรงทีก่องทรสัตอ์าจไม่ได้
รบัการชดเชยความเสยีหายอย่างเพียงพอ หรอืไม่สามารถจดัให้มีการประกนัภัยประเภทดงักล่าวได้ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบโดยตรงต่อประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตค์าดว่าจะไดร้บั 

อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไดด้ าเนินการ และจะด าเนินการใหก้องทรสัต์เป็นผูเ้อาประกนัภยั และ/หรอื 
ผูร้บัผลประโยชน์ภายใต้การประกนัภยัส าหรบัทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ โดยในส่วนของการประกนัภยัทรพัย์สนิ
ส าหรับความเสี่ยงทุกประเภท (Property All Risks Insurance) กองทรัสต์ และ/หรือผู้ให้กู้ เป็นหรือจะเป็นผู้เอา
ประกนัภยัร่วมและผู้รบัผลประโยชน์ร่วม ตามเงื่อนไขในสญัญาเงนิกู ้(ถ้าม)ี โดยจะก าหนดวงเงนิเอาประกนัภยัไม่ต ่า
กว่ามลูค่าตน้ทุนทดแทนก่อนหกัค่าเสือ่มราคา (Full Replacement Cost) ไม่รวมตน้ทุนค่าทีด่นิ ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ี
ความเห็นว่าการก าหนดวงเงนิประกนัภัยไม่ต ่ากว่ามูลค่าต้นทุนทดแทนก่อนหักค่าเสื่อมราคา (Full Replacement 
Cost) ไม่รวมต้นทุนค่าทีด่นิ ตลอดระยะเวลาการเช่าแมว้่าอายุของสญัญาเช่าจะเหลอืน้อยลง มคีวามสมเหตุสมผลเมื่อ
เทยีบกบัการลดวงเงนิเอาประกนัลงตามระยะเวลาการเช่าคงเหลอืเพื่อประหยดัค่าเบี้ยประกนัภยั เนื่องจากไม่มผีู้ใด
สามารถคาดการณ์ไดว้่าความเสยีหายดงักล่าวทีอ่าจเกดิขึน้กบัทรพัยส์นิของกองทรสัตจ์ะเกดิขึน้เมื่อใด และผลกระทบ
ความเสยีหายทางเศรษฐกจิแก่กองทรสัต์อาจไม่คุ้มกบัการประหยดัค่าเบี้ยประกนัภัยที่จะต้องช าระในปีท้าย ๆ ของ
ระยะเวลาการเช่า อย่างไรกด็ ีเนื่องจากการพจิารณาก าหนดราคาในการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์นัน้
ด าเนินการโดยใชว้ธิพีจิารณาจากรายได ้(Income Approach) แต่การก าหนดวงเงนิเอาประกนัภยันัน้ ใชว้ธิพีจิารณา
จากมูลค่าต้นทุนทดแทนก่อนหกัค่าเสื่อมราคา (Full Replacement Cost) ไม่รวมต้นทุนค่าที่ดนิ กองทรสัต์จงึอาจมี
ความเสีย่งในกรณีทีมู่ลค่าสทิธกิารเช่าโดยวธิพีจิารณาจากรายไดใ้นช่วงที่ทรพัย์สนิได้รบัความเสยีหายอย่างรา้ย แรง
จนถึงขนาดที่ไม่สามารถด าเนินธุรกิจของกองทรสัต์ต่อไปได้ มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าเงินชดเชยความเสียหายตาม
อตัราสว่นทีไ่ดร้บัจากบรษิทัประกนัภยัโดยพจิารณาจากมูลค่าตน้ทุนทดแทนก่อนหกัค่าเสือ่มราคา (Full Replacement 
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Cost) ไม่รวมต้นทุนค่าที่ดนิ ท าให้กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งจากความสูญเสยีทางการเงนิ เนื่องจากกองทรสัต์อาจ
ไม่ไดร้บัการชดเชยความเสยีหายอย่างเพยีงพอ ซึง่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์
คาดว่าจะไดร้บั 

นอกจากนี้  ผู้จ ัดการกองทรัสต์ได้ด าเนินการและจะด าเนินการให้กองทรัสต์เข้าท าการประกันภัยควา ม
รบัผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption 
Insurance) ส าหรบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์โดยจะก าหนดวงเงนิประกนัภยัตามที่กองทรสัต์เหน็ว่าเหมาะสม และ
เพยีงพอส าหรบัการขาดประโยชน์ของกองทรสัตร์ะหว่างการซ่อมแซมทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตห์รอืก่อสรา้งใหม่โดย
มรีะยะเวลาการคุม้ครองไม่น้อยกว่า 24 เดอืน โดยกองทรสัต์จะเป็นผูร้บัผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรมป์ระกนัภยัธุรกจิ
หยุดชะงกัดงักล่าว และ/หรอื ด าเนินการให้ผู้ให้กู้เป็นผู้เอาประกนัภยัร่วมและผู้รบัผลประโยชน์ร่วม ตามเงื่ อนไขใน
สญัญาเงนิกู ้(ถา้ม)ี เพื่อใหท้รพัยส์นิหลกัของกองทรสัตไ์ดร้บัความคุม้ครองจากกรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผดิชอบต่อ
บุคคลภายนอก และกรมธรรมป์ระกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั (รายละเอยีดเกีย่วกบัประกนัภยัปรากฏในส่วนที ่2 ขอ้ 3.2.1 
1.6 "การประกนัภยัส าหรบัทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึง่") ความเสีย่งของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์
จะลงทุนอยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย
ดงักล่าวอาจสง่ผลใหก้องทรสัตม์คี่าใชจ้่ายและภาระความรบัผดิหลายดา้น 

อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์จะลงทุนอยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑท์างกฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่
กฎหมายดา้นสขุอนามยั กฎหมายเกีย่วกบัการควบคุมมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน ้า การทิง้ของเสยี การควบคุม
มลภาวะทางเสยีง ภายใต้กฎหมายเหล่านี้ เจา้ของอสงัหารมิทรพัยห์รอืผูท้ีค่วบคุมการด าเนินการและการใชป้ระโยชน์
อสงัหารมิทรพัยอ์าจมคีวามรบัผดิ ซึง่รวมถงึโทษปรบัหรอืโทษจ าคุกหากฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งักล่าว 
นอกจากน้ี กองทรสัตอ์าจตอ้งมคี่าใชจ้่ายในการปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์างกฎหมายดงักล่าวเหล่านี้ หากมกีารปนเป้ือน 
หรอืเกดิมลภาวะต่าง ๆ หรอืหากไม่สามารถแกไ้ขมลภาวะต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ อาจส่งผลใหก้องทรสัต์มคีวามรบัผดิ หรอื
อาจสง่ผลกระทบทางลบอย่างมนียัส าคญัในการน าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนออกใหเ้ช่า 

นอกจากนี้ อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย หรอืหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดล้อม
ในช่วงเวลาหนึ่งอาจไมส่อดคลอ้งหรอืไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย หรอืหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม
ในอกีช่วงเวลาหนึ่งหากขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรอืหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มเหล่านัน้มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ดงันัน้ จงึมคีวามเสีย่งในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรอืหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม 
การด าเนินการเพื่อใหอ้สงัหารมิทรพัยเ์ป็นไปตามหรอืสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรอืหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
ดา้นสิง่แวดลอ้มตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ อาจเพิม่ภาระดา้นค่าใชจ้่าย และส่งผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของกองทรสัตไ์ด ้ 

5.2.6. ความเส่ียงจากกรณีถกูเวนคืนท่ีดิน 

กองทรสัต์อาจมคีวามเสีย่งในกรณีทีห่น่วยงานของรฐัเวนคนืทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ ซึง่ท าใหก้องทรสัต์
ไม่อาจใช้ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ กรณีที่เกิดการเวนคืน
ดงักล่าว กองทรสัตอ์าจไม่ไดร้บัค่าชดเชยจากการเวนคนื หรอืไดร้บัค่าชดเชยดงักล่าวน้อยกว่ามลูค่าทีก่องทรสัต์ใชใ้น
การลงทุนในทรพัยส์นิ ซึง่อาจสง่ผลใหผ้ลตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัจากการลงทุนไม่เป็นไปตามทีไ่ดป้ระมาณ
การไวท้ัง้ในส่วนของประโยชน์ตอบแทนและเงนิลงทุน ทัง้นี้ จ านวนเงนิค่าชดเชยทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัขึน้อยู่กบัเงื่อนไข
ตามที่ก าหนดในสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง ระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ภายหลงัจากการถูกเวนคนื หรอื
จ านวนเงนิค่าชดเชยทีไ่ดร้บัจากการเวนคนื 
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ทัง้นี้ จากการที่ผู้จดัการกองทรสัต์ได้ศึกษาข้อมูลตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคนืในทอ้งทีเ่ขตทีท่รพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งแลว้พบว่าทีต่ัง้ของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่
ทุนครัง้ที่หนึ่งดงักล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถ
ประเมนิถงึโอกาสในการถูกเวนคนืได ้เน่ืองจากการเวนคนืทีด่นิเป็นนโยบายและความจ าเป็นในการใชพ้ืน้ทีข่องรฐับาล
ในเวลานัน้ 

5.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยโ์ดยกองทรสัต ์

5.3.1. ความเส่ียงเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทรสัตเ์พือ่ให้ได้มาซ่ึงอสงัหาริมทรพัย ์

ก่อนการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัที่ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง ผู้จดัการกองทรสัต์ได้จดัใหม้กีารตรวจสอบ
และสอบทาน (Due Diligence) ว่าทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะลงทุนจะอยู่ในสภาพทีส่ามารถใช้งานไดแ้ละไม่มกีารช ารุด
บกพร่องอย่างมนียัส าคญั ในมาตรฐานทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปกบัทรพัยส์นิประเภทเดยีวกนั อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่
สามารถรบัรองไดว้่าทรพัย์สนิดงักล่าวจะไม่มคีวามช ารุดบกพร่องใดทีจ่ะต้องใชค้่าใชจ้่ายจ านวนมากในการซ่อมแซม
หรอืบ ารุงรกัษา หรอืตอ้งจ่ายช าระหนี้อื่นใดต่อบุคคลทีส่ามนอกจากทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้ ทัง้นี้ รายงานของผูเ้ชีย่วชาญ
ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัตพ์จิารณาและถอืตามในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของการตรวจสอบและสอบทานอาจมขีอ้ผดิพลาดหรอื
ขาดตกบกพร่อง เนื่องจากความช ารุดบกพร่องบางประการของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตล์งทุนอาจไม่สามารถก าหนดใหแ้น่
ชดัลงไปไดอ้นัเป็นผลมาจากขอบเขตของการตรวจสอบ เทคโนโลยหีรอืเทคนิคทีใ่ช ้ตลอดจนปัจจยัอื่น  ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยภายใตส้ญัญาเช่าพืน้ที ่โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ทีก่องทรสัต์จะเขา้ท ากบัเจา้ของทรพัยส์นิในฐานะผูใ้ห้
เช่าก าหนดใหผู้ใ้หเ้ช่ามหีน้าทีส่่งมอบทรพัย์สนิทีเ่ช่าในสภาพเหมาะแก่การใชป้ระโยชน์ซึง่ท าใหก้องทรสัต์โดยทรสัตี  
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืบุคคลซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบุคคลขา้งต้นสามารถให้เช่าและ
ให้บริการแก่ผู้เช่ารายย่อย และเพื่อใช้ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของ
กองทรสัต์ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2 ขอ้ 3.2.1 8 "สรุปสาระส าคญัของสญัญาโครงการภิรชัทาว
เวอร ์แอท ไบเทค") ทัง้นี้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนมคีวามช ารุดบกพร่องท าใหก้องทรสัต์ไม่สามารถให้
เช่าและใหบ้รกิารแก่ผูเ้ช่ารายย่อย หรอืใชป้ระโยชน์อื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประโยชน์ของกองทรสัตไ์ด ้กองทรสัตม์สีทิธทิี่
จะไดร้บัการชดเชยจากผูใ้หเ้ช่าในกรณีที่มกีารผดิสญัญา โดยสามารถพสิจูน์ไดว้่าความช ารุดบกพร่องดงักล่าวเกดิขึน้
ก่อนทีผู่ใ้ห้เช่าส่งมอบทรพัย์สนิทีเ่ช่าให้แก่ผู้เช่า อย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่สามารถรบัรองไดว้่ากองทรสัต์จะมี
สทิธิได้รบัชดเชยจากการที่ผู้ให้เช่าผิดสญัญาซึ่งหากผู้ให้เช่าไม่ยินยอมชดเชยในกรณีที่มีการผิดสญัญาดังกล่าว 
กองทรสัต์กม็สีทิธทิีจ่ะใชส้ทิธทิางการศาลเพื่อใหไ้ดร้บัการชดเชยจากผูใ้หเ้ช่าต่อไป ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบักระบวนการพสิจูน์ 
การน าสบื และการฟ้องรอ้งบงัคบัคดต่ีอไป 

นอกจากนี้ ทรพัย์สนิทีก่องทรสัต์ลงทุนบางรายการอาจมไิด้ปฏบิตัติามหรอืฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอือาจมไิดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง โดยการตรวจสอบและสอบ
ทานของผูจ้ดัการกองทรสัตน์ัน้ไม่สามารถตรวจพบ ดว้ยเหตุนี้ กองทรสัตอ์าจมภีาระค่าใชจ้า่ยหรอืหน้าทีเ่พิม่เตมิอนัเกดิ
จากการทีท่รพัยส์นิดงักล่าวมไิดป้ฏบิตัติามหรอืฝ่าฝืนกฎหมายหรอืกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ค ารบัรอง ค ารบัประกนัและข้อตกลงที่จะรบัผิดชดใช้ซึ่งเจ้าของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะลงทุนไ ด้ให้ไว้แก่
กองทรสัต์ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2 ขอ้ 3.2.1 8 "สรุปสาระส าคญัของสญัญาโครงการภิรชัทาว
เวอร์ แอท ไบเทค") เช่น ค ารบัรองเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าท าสญัญาของเจ้าของทรพัย์สนิ กรรมสทิธิใ์น
ทรพัยส์นิของเจา้ของทรพัยส์นิ การปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของทรพัยส์นิทีก่องทรสัตล์งทุน ฯลฯ นัน้ มขีอ้จ ากดั
ในแง่ของขอบเขต จ านวนเงนิ และระยะเวลาทีเ่จา้ของทรพัย์สนิไดใ้ห้ค ารบัรอง ค ารบัประกนั และขอ้ตกลงที่จะรบัผดิ
ชดใช้ ทัง้นี้ กองทรสัต์มสีทิธทิี่จะได้รบัการชดเชยจากผู้ให้เช่าในกรณีที่มกีารผิดค ารบัรอง ค ารบัประกนั อย่างไรก็ด ี
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ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถรบัรองไดว้่ากองทรสัตจ์ะมสีทิธไิดร้บัชดเชยตามค ารบัรอง ค ารบัประกนั หรอืขอ้ตกลงทีจ่ะ
รบัผดิชดใชก้รณีทีเ่กดิความเสยีหาย หรอืความรบัผดิต่อกองทรสัต์อนัเป็นผลมาจากการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ ซึง่หากผูใ้ห้
เช่าไม่ยินยอมชดเชยในกรณีที่มีการผดิสญัญาดงักล่าว กองทรสัต์กม็ีสทิธิที่จะใช้สทิธิทางการศาลเพื่อให้ได้รบัการ
ชดเชยจากผูใ้หเ้ช่าต่อไป ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบักระบวนการพสิจูน์ การน าสบื และการฟ้องรอ้งบงัคบัคดต่ีอไป 

5.3.2. ความเส่ียงเน่ืองจากมูลค่าของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์ลงทุนตามการประเมินค่าโดยบริษัท
ประเมินค่าทรพัย์สินไม่ได้เป็นเครื่องแสดงมูลค่าท่ีแท้จริงของทรพัย์สินและไม่สามารถ
รบัประกันได้ว่าราคาของทรพัย์สินนั้นจะเป็นไปตามท่ีประเมินไม่ว่าในปัจจุบันหรือใน
อนาคต 

เนื่องจากรายงานการประเมินมูลค่าของทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์นัน้ จดัท าขึ้นโดยอ้าง อิงข้อมูล และ
สมมติฐานทีป่ระเมนิขึน้ ณ วนัทีใ่นรายงานเป็นส าคญั โดยขอ้มูลและสมมติฐานดงักล่าวมกีารพจิารณาอา้งองิมาจาก
สถานการณ์อุตสาหกรรมและภาวะตลาดในปัจจุบนั อาทเิช่น สภาวะตลาดของพืน้ทีใ่หเ้ช่าส านักงาน ความสามารถใน
การแข่งขนั ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งหากปัจจยัที่น ามาพิจารณาดงักล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญั ข้อมูลและ
สมมติฐานที่ใช้อ้างองิ รวมถึงสถานการณ์ในอุตสาหกรรมที่น ามาใช้พิจารณานัน้อาจเปลี่ยนแปลงไปจาก ณ วนัที่ใน
รายงานการประเมิน และอาจส่งผลกระทบให้มูลค่าของทรพัย์สนิที่ประเมินไว้ตามรายงานการประเมินมูลค่าของ
ทรพัยส์นินี้ ไม่สะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตไ์ดอ้ย่างเหมาะสม ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึไม่
อาจรบัประกนัไดว้่ามูลค่าทรพัยส์นิทีป่ระเมนิที่ระบุในรายงานการประเมนิมูลค่าของทรพัยส์นิสามารถสะท้อนมูลค่าที่
แท้จรงิของทรพัย์สนิได้ รวมถึงในอนาคต หากกองทรสัต์มีความประสงค์จะโอนสทิธิการเช่าหรอืขายกรรมสทิธิใน
ทรพัย์สนิที่ลงทุน ราคาโอนของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ไดร้บั กอ็าจต ่ากว่ามูลค่าที่ประเมนิในรายงานการประเมนิมูลค่า
ของทรพัยส์นิ หรอืต ่ากว่าราคาทีก่องทรสัตไ์ดล้งทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 

5.3.3. ความเส่ียงจากปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางลบให้มูลค่าทรัพย์สินหลักของ
กองทรสัตล์ดลงอย่างมีนัยส าคญั 

โดยทัว่ไป การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์มีความเสี่ยงหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะแต่ (1) การ
เปลี่ยนแปลงในทางลบของการเมอืงหรอืเศรษฐกจิ (2) การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะของตลาดในพื้นที่ (3) 
สถานะทางการเงนิของผูเ้ช่า (4) แหล่งเงนิทุนสนับสนุน ทัง้ที่เป็นเงนิกู้ หรอืตราสารทุนซึง่อาจเปลีย่นแปลงไป ส่งผล
กระทบต่อความสามารถของกองทรสัต์ในการได้มาซึ่งอสงัหารมิทรพัย์เพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อ
กองทรสัต ์(5) การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการด าเนินงานอื่น ๆ (6) การเปลีย่นแปลงกฎหมาย
ด้านสิง่แวดล้อม กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายผงัเมอืง ขอ้จ ากดัการใช้ประโยชน์ในที่ดนิอื่น ๆ การเวนคนื และ
หลกัเกณฑ์อื่น ๆ ของรฐับาลและนโยบายด้านการเงนิ (7) ข้อเรยีกร้องด้านสิง่แวดล้อมอนัเนื่องมาจากการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย ์(8) การเปลีย่นแปลงอตัราค่าเช่าในตลาด (9) การเปลีย่นแปลงราคาต้นทุนพลงังาน (10) การแข่งขนั
ระหว่างเจ้าของอสงัหาริมทรพัย์รายอื่นเพื่อแย่งฐานลูกค้าที่เป็นผู้เช่าซึ่งอาจส่งผลให้เกิดพื้นที่ว่างในทรพัย์สินที่
กองทรสัตจ์ะลงทุน หรอืไม่สามารถปล่อยใหเ้ช่าโดยมขีอ้ตกลงทีเ่ป็นประโยชน์ได ้(11) การไม่สามารถต่ออายุสญัญาเช่า
เมื่อสญัญาเช่าฉบบัปัจจุบนัหมดอายุ (12) การไม่สามารถจดัเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิาร หรอืค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์
จากผู้เช่าพื้นที่ได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด หรอืการไม่สามารถจดัเกบ็ ได้เลย (13) การไม่สามารถจดัท าประกนัภยัได้
เพยีงพอหรอืครอบคลุมความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะลงทุน หรอือตัราเบีย้ประกนัภยัทีเ่พิม่สงูขึน้ 
(14) สถานการณ์เงนิเฟ้อ (15) ทรพัยส์นิที่กองทรสัต์จะลงทุนช ารุดบกพร่องเป็นเหตุใหต้้องแกไ้ขซ่อมบ ารุง ก่อให้เกดิ
ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่อาจคาดหมายได ้(16) ผูเ้ช่าพืน้ทีไ่ม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื่อนไขในสญัญาเช่าหรอืสญัญาบรกิาร (17) 
การตอ้งพึง่พากระแสเงนิสดเพื่อใชใ้นการซ่อมบ ารุง และการพฒันาปรบัปรุงทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์(18) ค่าใชจ้่าย
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ในการด าเนินการ รวมถงึค่าภาษทีีเ่รยีกเกบ็จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตท์ีอ่าจเพิม่สงูขึน้ (19) สทิธหิรอืภาระตดิพนั
ใด ๆ ทีต่รวจไม่พบขณะด าเนินการตรวจสอบหรอืสอบทานทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทนุ ณ กรมทีด่นิ (20) เหตุสดุวสิยั
ทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายทีไ่ม่อาจท าประกนัภยัได ้ 

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของอัตราการเช่าพื้นที่ อัตราค่าเช่า ค่าบริการ และ
ค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ในพืน้ที ่ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละมูลค่า
ของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ ทัง้นี้ ในการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตป์ระจ าปีจะแสดงถงึปัจจยัต่าง 
ๆ เหล่าน้ี โดยผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้อาจมคีวามผนัผวนและมลูค่าทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์าจลดลงอย่างมนียัส าคญั 

5.3.4. ความเส่ียงของมูลค่าของสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัต์ลงทุนหรือจะลงทุน ซ่ึง
อาจลดลงตามระยะเวลาเช่าท่ีเหลืออยู่ และจะมีผลให้มูลค่าหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตล์ดลง
ตามส่วนไปด้วย 

กองทรสัต์ได้ลงทุนและจะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งมูลค่าของสทิธิการเช่าอาจลดลงตาม
ระยะเวลาการเช่าทีเ่หลอือยู่ตามการประเมนิมูลค่าของผู้ประเมนิราคาอสิระ และ /หรอื ปัจจยัอื่นใดทีอ่ยู่นอกเหนือจาก
การควบคุมผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึง่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาสทิธกิารเช่ามลูค่าของของสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยอ์นั
เป็นทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์จะเท่ากบัศูนย ์โดยกองทรสัต์จะไม่มกีารส ารองเงนิทุนไวส้ าหรบัการจ่ายคนืเงนิลงทุน
ในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรัสต์ แต่จะทยอยจ่ายคนืเงนิลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยการลด
ทุนจดทะเบยีน  

นอกจากนี้ มูลค่าหน่วยทรสัต์อาจจะลดลงจากการประเมนิค่าของสทิธกิารเช่า การเปลีย่นแปลงในอตัราการ
เช่าพืน้ที ่และ/หรอือตัราค่าเช่า และ/หรอืค่าบรกิารสาธารณูปโภค หรอืเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของกองทรสัต ์ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงในมลูค่าสทิธกิารเช่าดงักล่าว อาจสง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทรสัต ์มลูค่าหน่วยทรสัต ์และ/หรอืการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัตใ์นทา้ยทีส่ดุ 

5.4 ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตโ์ดยผูล้งทุน 

5.4.1. ความเส่ียงอนัเกิดจากการท่ีตลาดด้านการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทยเป็นตลาดค่อนขา้งใหม ่

ก่อนการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ ตลาดที่สาธารณชนจะสามารถซือ้ขายหน่วยทรสัต์ยงัมกีารพฒันาไม่
นานก่อนที่ ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัย์เพื่อน าหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ อย่างไรก็ตาม การน าหน่วยทรสัต์เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยม์ไิดเ้ป็นเครื่องรบัประกนัว่าตลาดในการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นประเทศไทยจะมกีารพฒันา หรอืหากว่ามกีาร
พฒันาแลว้ จะมสีภาพคล่องในตลาดส าหรบัหน่วยทรสัต์ 

การประเมินผลการด าเนินงานของกองทรสัต์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ทัง้ในและ
ต่างประเทศอาจท าไดย้าก เน่ืองจากกองทรสัตน์ัน้เป็นผลติภณัฑด์า้นการลงทุนทีค่่อนขา้งใหม่ในประเทศไทย ปัจจุบนั
จงึยงัไม่มเีกณฑ์มาตรฐานซึง่สามารถน ามาใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ได ้นอกจากนี้ ยงัไม่เป็นที่
แน่ชดัว่าตลาดการลงทุนในหน่วยทรสัต์ทีล่งทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศไทยจะพฒันาจนกลายเป็นตลาดทีไ่ดร้บั
ความนิยมในการลงทุนอย่างกวา้งขวาง 
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ความเสีย่งจากผลการด าเนินงานจรงิของกองทรสัต์อาจมคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัจากประมาณการ
ก าไรไม่ว่าโดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิาย ซึง่อาจท าใหก้องทรสัต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนทีป่ระมาณการไวต้าม
รายงานประมาณการงบก าไรขาดทุนและการปันสว่นแบ่งผลก าไรตามสมมตฐิานทีม่คีวามไม่แน่นอน 

เอกสารฉบบันี้ประกอบดว้ยประมาณการก าไรของกองทรสัต์ตามทีร่ะบุในส่วนที ่2 ขอ้ 3.2.5 "งบก าไรขาดทุน
ตามสถานการณ์สมมตสิ าหรบังวด 12 เดอืน ช่วงเวลาประมาณการ วนัที ่1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563" ซึง่ได้
รวมเอาขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการคาดการณ์ผลประกอบการและการปันสว่นแบ่งผลก าไรตามสมมตฐิานของกองทรสัตส์ าหรบั
งวดประมาณการวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งเป็นเพียงการคาดการณ์ผลประกอบการใน
อนาคตทีอ่าจจะเกดิขึน้แก่กองทรสัตเ์ท่านัน้ และไม่ไดเ้ป็นการยนืยนัถงึผลประกอบการของกองทรสัตใ์นอนาคต  

ประมาณการทางการเงนิดงักล่าวขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายประการ ถงึแมว้่าผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไดจ้ดัท า
ประมาณการดงักล่าวดว้ยความตัง้ใจและความระมดัระวงั แต่ขอ้สมมตฐิานทีน่ ามาใชใ้นการประมาณการยงัมคีวามไม่
แน่นอน และขึน้อยู่กบัความไม่แน่นอนทางธุรกจิ เศรษฐกจิ การเมอืง การแข่งขนั อุตสาหกรรม ตลาด การเงนิ และ
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ ซึง่ขอ้สมมตฐิานต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิอาจเปลีย่นแปลงในสาระส าคญัได ้ความเสีย่งและความ
ไม่แน่นอนดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรสัต์ เช่น ประมาณการดงักล่าวอาจเป็นการคาดการณ์หรอืการ
ตัง้สมมติฐานในเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอนัเกี่ยวกบัธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจาก
เหตุการณ์บางเหตุการณ์หรอืเหตุการณ์ทัง้หมดที่เป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ หรอือาจเกิด
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีม่ไิดค้าดไว ้ผลการด าเนินงานในอนาคตทีแ่ทจ้รงิของกองทรสัตย์งัอาจไดร้บัผลกระทบจาก
ปัจจยัหลายประการ ซึ่งรวมถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่ระบุในส่วนที่ 2 ขอ้ 5 "ปัจจยัความเสีย่ง" ผู้จดัการกองทรสัต์จงึไม่อาจ
รบัประกนัไดว้่าขอ้สมมตฐิานทีว่างไวจ้ะเกดิขึน้และกองทรสัต์จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนไดต้ามทีป่ระมาณการ
ไว ้หากผลประกอบการของกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามทีป่ระมาณการไว ้กองทรสัต์จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ตามที่ประมาณการไวไ้ด้ ซึง่อาจส่งผลให้ผู้ถอืหน่วยทรสัต์อาจไม่ได้ประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้ประมาณการไว้และ
หน่วยทรสัตอ์าจมมีลูค่าตามราคาตลาดลดลงอย่างมนียัส าคญั 

ทัง้นี้  ปัจจยัที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อรายได้ และ/หรือก าไรจากการด าเนินงาน ตลอดจนมูลค่าของ
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์อาทเิช่น 

 กรณีที่มีพื้นที่ว่างจากการที่สญัญาเช่าหมดอายุหรอืมีการเลกิสญัญาเช่าที่ท าให้อตัราการเช่าลด
น้อยลง เป็นผลใหก้ าไรขัน้ตน้ทีก่องทรสัตไ์ดร้บัลดลง  

 ความสามารถของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการจดัเกบ็ค่าตอบแทนหรอืค่าเช่าจากผูเ้ช่าพืน้ที่ 

 ความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ในการเพิ่มอตัราค่าเช่าและค่าบริการให้เป็นไปตาม
ประมาณการและความสามารถในการเจรจาเงื่อนไขในการต่อสญัญาและการท าสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิารรายใหม่ 

 สภาวะทางเศรษฐกจิทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้สภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย์ 

 ความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัใหม้หีรอืรกัษาไวซ้ึง่การประกนัภยัทีเ่พยีงพอ 

 การเปลีย่นแปลงดา้นกฎหมายและหลกัเกณฑต่์าง ๆ ทีค่วบคุมอสงัหารมิทรพัย ์การใช ้การจดัเขต
พื้นที่ ภาษี และค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระให้แก่รัฐบาล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการอสงัหาริมทรพัย์เพิ่มสูงขึน้ หรือมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ไม่
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สามารถคาดหมายได ้ทัง้นี้ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่ปลีย่นแปลงไปนัน้ สทิธต่ิาง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัอสงัหาริมทรพัย์อาจมีข้อจ ากดัอนัเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัมาตรฐานอาคาร หรอืการวางผงัเมอืง หรอืการใชบ้งัคบักฎหมายใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ 

 ภยัพบิตัธิรรมชาต ิเหตุสุดวสิยั ภยัจากการก่อการรา้ย วนิาศกรรม การจราจล และเหตุการณ์อื่นใดที่
อยู่นอกเหนือความควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น ผูล้งทุนจึงควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มูลเกีย่วกบัการคาดการณ์และประมาณการก าไร
เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน เนื่องจากวิธีการในการค านวณข้อมูลดังกล่าว และความเป็นไปได้ที่ผลการ
ด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิอาจแตกต่างจากประมาณการและสมมตฐิานทีอ่า้งองิอย่างมนียัส าคญั 

5.4.2. ความเส่ียงของผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากหน่วยทรสัต์น้อยกว่าผลตอบแทนท่ี
กองทรสัตไ์ด้รบัจากการด าเนินการของทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์

ผลตอบแทนทีก่องทรสัต์จะไดร้บัจากทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์นัน้ขึน้อยู่กบัจ านวนรายไดสุ้ทธจิากการให้
เช่าพื้นที่และการให้บรกิารอนัเกี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนินัน้ และค านวณเป็นเงนิได้โดยหักรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน การบรหิารจดัการการใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคาร 

ทัง้นี้ ในการค านวณประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รบัจากหน่วยทรสัต์นัน้  นอกจากจะพิจารณาจาก
ประโยชน์ตอบแทนทีก่องทรสัตไ์ดร้บัจากการใหเ้ช่าพืน้ทีแ่ละการใหบ้รกิารอนัเกีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์
นัน้ ยงัต้องค านวณเป็นเงินได้หลังหักรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน การบริหารจดัการ และค่าใช้จ่ายของ
กองทรสัต์ที่เกีย่วขอ้ง รวมถึงอตัราดอกเบี้ยและการช าระคนืเงนิต้นของเงนิกูย้มืของกองทรสัต์ ดงันัน้  ประโยชน์ตอบ
แทนที่ผู้ลงทุนจะได้รบัจากหน่วยทรสัต์จงึอาจน้อยกว่าประโยชน์ตอบแทนที่กองทรสัต์ได้รบัจากการด าเนินการของ
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

หากค่าใช้จ่ายของกองทรสัต์ และ/หรอือตัราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต ์ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถรบัรองไดว้่าจะรกัษาอตัราการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนไว้ในระดบัเดิมหรอืรบัรองได้ว่าระดบัของประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายจะเพิ่มขึน้เมื่อเวลาผ่านไป อกีทัง้ไม่
สามารถรบัรองไดว้่าผู้จดัการกองทรสัต์จะสามารถตกลงกบัคู่สญัญาตามสญัญาเช่าพื้นที่และสญัญาบรกิารในปัจจุบนั
เพื่อเพิม่อตัราค่าเช่าและอตัราบรกิารภายใต้สญัญาเช่าพื้นที่และสญัญาบรกิารในปัจจุบนั ดงันัน้  จงึมคีวามเสีย่งที่นัก
ลงทุนจะไม่ได้รบัประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้ประมาณการไว้ หรอืกองทรสัต์อาจไม่สามารถรกัษาระดับการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนหรอืเพิม่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนได ้

5.4.3. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยและ/หรือการแก้ไข
กฎหมาย กฎ หรอืระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ผลการด าเนินงานและการจ่ายเงนิปันผลของกองทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบจากการมผีลบงัคบัใชม้าตรฐานการ
บัญชีฉบับใหม่ในประเทศไทย หรือการปรบัปรุงมาตรฐานทางบัญชี ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตและ
ระยะเวลาในการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัช ีซึง่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจคาดการณ์ได ้ 

ส าหรบัการแกไ้ขกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบยีบ ขอ้บงัคบั บทบญัญตั ิแนวนโยบาย และ/หรอื ค าสัง่
ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย ถอืเป็นเหตุการณ์ทีไ่ม่อาจคาดการณ์ไดเ้ช่นเดยีวกนั ซึง่
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การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการ ฐานะการเงนิ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึไม่สามารถประมาณการในเชงิตวัเลขส าหรบัผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวได ้และไม่สามารถรบัรองไดว้่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะไม่สง่ผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่องบการเงนิของ
กองทรสัต์ หรอืต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ นอกจากนี้ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวนี้อาจส่งผล
กระทบดา้นลบต่อความสามารถของกองทรสัตใ์นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

5.4.4. ความเส่ียงด้านภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทรสัต ์

ในอนาคตภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากการประกอบกจิการของกองทรสัต์อาจเปลีย่นแปลงไป
จากอัตราในปัจจุบัน เช่น การโอน หรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนกรรมสิทธิใ์น
อสงัหารมิทรพัย์ในอนาคตอาจมภีาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกดิจากการซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนกรรมสทิธิ ์หรอื 
โอน หรือรบัโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกองทรัสต์อาจต้องรับภาระทัง้หมดหรือบางส่วน โดยที่อัตรา
ค่าธรรมเนียมและอตัราภาษทีีก่องทรสัตจ์ะตอ้งช าระอาจแตกต่างจากอตัราทีเ่รยีกเกบ็ในปัจจุบนั 

5.4.5. ความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวน 

เมื่อสิน้สดุการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ตอ้งยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ัง้จ านวน และคนืเงนิใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

1) มผีู้จองซื้อไม่ถึง 250 ราย หรอืมีการกระจายการถือหน่วยทรสัต์ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรพัยเ์กีย่วกบัการรบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

2) มลูค่าหน่วยทรสัตท์ีจ่องซือ้เมื่อรวมกบัมูลค่าเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงนิ
และ/หรอื บรษิัทประกนัชวีติ และ/หรอื บรษิัทประกนัวนิาศภยั และ/หรอืสถาบนัการเงนิ 
และ/หรอืนิตบิุคคลอื่นใดทีส่ามารถใหส้นิเชื่อแก่กองทรสัตไ์ด ้(ถา้ม)ี มมีลูค่าไม่เพยีงพอทีจ่ะ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ หรือไม่ถึงจ านวนตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลซึ่ง
เท่ากบัมลูค่าทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งจ านวนไม่เกนิ 3,300 ลา้นบาท 

3) มกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผู้จดัการกองทรสัต์ ทรสัต ี
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืผูล้งทุนต่างด้าว ไม่เป็นไปตามอตัราหรอืหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดใน
ประกาศที ่ทจ. 49/2555 และไม่สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

4) ไม่สามารถโอนเงนิที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ให้แก่ทรสัตี ให้แลว้เสรจ็ภายใน  15 
วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

หากเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึน้ตามที่ระบุไว้ขา้งต้น ผู้จดัการกองทรสัต์อยู่ในบงัคบัต้องยกเลกิการ
เสนอขายหน่วยทรสัต์ทัง้จ านวน และคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อ ดังนัน้ ผู้ลงทุนที่ได้จองซื้อหน่วยทรสัต์อาจไม่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการลงทุนในหน่วยทรสัต ์(โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขเกีย่วกบัการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์
ไดใ้นสว่นที ่3 ขอ้ 2.4.4 "กรณีทีม่กีารยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์") 
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5.4.6. ความเส่ียงเก่ียวกบัการจดทะเบียนรบัหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และการซ้ือ
ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องด าเนินการเพื่อให้หน่วยทรสัต์ที่ออกใหม่สามารถเขา้เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ได้ภายใน 45 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัย์โดยคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์จะพจิารณาค าขอให้เสรจ็ภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่ตลาดหลกัทรพัยไ์ด้รบัเอกสารหลกัฐานที่ถูกต้อง
ครบถว้นแลว้ หลงัจากทีต่ลาดหลกัทรพัยส์ัง่รบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนแลว้ หน่วยทรสัตจ์ะเริม่ท าการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดภ้ายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัทีส่ ัง่รบัหลกัทรพัย์จดทะเบยีน เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นอนัเป็นผลให้
ไม่สมควรท าการซื้อขายหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ภายในระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ ผู้จดัการตลาด
หลกัทรพัยส์ามารถก าหนดวนัเริม่ท าการซือ้ขายเป็นอย่างอื่นได ้เวน้แต่และจนกว่าตลาดหลกัทรพัยจ์ะสัง่รบัหน่วยทรสัต์
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนแลว้ หน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายในครัง้นี้จะไม่สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้และผูถ้ือ
หน่วยทรสัตจ์ะสามารถขายหน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยการท ารายการนอกตลาดหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ 

5.4.7. ความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงของราคาของหน่วยทรสัตภ์ายหลงัการเสนอขาย 

ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์นัน้ก าหนดขึน้โดยการตกลงกนัระหว่างผู้จดัการกองทรสัต์และผู้จดัการการจดั
จ าหน่าย และอาจมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงราคาตลาดของหน่วยทรสัต์ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้ 
ภายหลงัจากการที่มคี าสัง่รบัหน่วยทรสัต์เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แล้ว ผู้จดัการกองทรสัต์ ไม่
สามารถคาดการณ์ไดว้่าสภาวะการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัยจ์ะมเีสถยีรภาพ และหน่วยทรสัตอ์าจซือ้ขาย
ในราคาที่ต ่ากว่าราคาเสนอขายในครัง้นี้อย่างมนีัยส าคญั ซึง่ราคาดงักล่าวอาจไม่สอดคลอ้งกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธต่ิอ
หน่วยของกองทรสัต์ เน่ืองจากราคาซือ้ขายหน่วยทรสัต์นัน้ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั อาท ิสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ
และต่างประเทศ ผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ ความผนัผวนของหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์และปรมิาณการซือ้
ขายของหน่วยทรสัต์ เป็นต้น จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจไม่สามารถขายหน่วยทรสัต์ไดใ้นราคาทีเ่สนอ
ขาย หรอืในราคาตามมลูค่าทรพัยส์นิสทุธต่ิอหน่วยของกองทรสัต ์ 

กล่าวโดยละเอียด ราคาตลาดของหน่วยทรสัต์อาจลดลงภายหลงัวนัเริม่ต้นของการซื้อขายหน่วยทรสัต์ใน
ตลาดหลกัทรพัย ์โดยราคาซือ้ขายหน่วยทรสัต์ขึน้อยู่กบัการเสนอ ซือ้-ขาย ในตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่อาจมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

 โอกาสทางธุรกจิของกองทรสัต ์รวมทัง้การลงทุนและตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยในทศันะ
ของนกัลงทุน 

 ความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานจรงิของกองทรสัต์และการคาดการณ์ของนักลงทุนรวมทัง้
นกัวเิคราะห ์

 ค าแนะน าการลงทุนและการคาดการณ์ของนกัวเิคราะหม์กีารเปลีย่นแปลง 

 การเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง และตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ภยัพบิตัทิางธรรมชาตหิรอืเหตุสดุวสิยัอื่น ๆ ซึง่สง่ผลกระทบต่อทรพัยส์นิทีก่องทรสัตล์งทุน 

 มลูค่าตลาดของทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

 ความน่าสนใจของหน่วยทรสัตเ์มื่อเปรยีบเทยีบกบัหลกัทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ 
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 อุปสงคแ์ละอุปทานระหว่างผูซ้ือ้และผูข้ายหน่วยทรสัต์ 

 ขนาดของตลาดในอนาคตและสภาพคล่องของตลาดการลงทุนในหน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย 

 การเปลี่ยนของกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบการจัดเก็บภาษี  ทัง้ที่เป็นการ
เปลีย่นแปลงโดยทัว่ไป และทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ
ไทยเป็นการเฉพาะ 

 การที่กองทรสัต์อาจไม่สามารถด าเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจได้อย่าง
ประสบผลส าเรจ็ 

 อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และ 

 ความผนัผวนในตลาดตราสารทุน และการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้ 

ดว้ยปัจจยัดงัทีไ่ดก้ล่าวขา้งต้นนี้ หน่วยทรสัตอ์าจมกีารซือ้ขายทีร่าคาสงูกว่าหรอืต ่ากว่าราคาทีเ่สนอขายหรอื
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธต่ิอหน่วย การทีก่องทรสัต์มกีระแสเงนิสดส าหรบัการด าเนินงานเพื่อใชใ้นการลงทุน เป็นทุนส ารอง
ส าหรบัการด าเนินงาน หรอืเพื่อใช้ในการอื่น ๆ เงนิทุนเหล่านี้แม้จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรพัย์สนิ แต่อาจมิได้เพิ่มราคา
ตลาดใหแ้ก่หน่วยทรสัต์ดว้ย หากกองทรสัต์ไม่สามารถด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามความคาดหมายของตลาดได ้ทัง้ในแง่
ของการหารายได้ในอนาคตหรอืการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ ราคาตลาดของหน่วยทรสัต์ของ
กองทรสัตก์อ็าจไดร้บัผลกระทบดา้นลบ 

5.4.8. ความเส่ียงจากมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทรสัต ์อาจมิได้เป็นมูลค่าท่ีแท้จริงซ่ึงกองทรสัต์
จะได้รบัหากมีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นออกไปทัง้หมด หรอืมีการเลิกกองทรสัต ์

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์ณ ทีน่ี้ ไดค้ านวณโดยใชข้อ้มลูจากรายงานการประเมนิค่าทรพัยส์นิทีล่งทุน
เป็นขอ้มลูพืน้ฐาน ดงันัน้ ในกรณีทีก่องทรสัตต์อ้งจ าหน่ายทรพัยส์นิของกองทรสัตเ์พื่อการปรบัโครงสรา้งการลงทุนหรอื
เพื่อการเลกิกองทรสัต์ มูลค่าดงักล่าวอาจมไิด้เป็นมูลค่าที่แท้จรงิซึ่งกองทรสัต์จะได้รบัหากมกีารจ าหน่ายทรพัย์สนิ
ออกไปทัง้หมด หรอืบางสว่นดงักล่าว 

5.4.9. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

ภายหลงัจากการที่หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าสภาวะการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยจะมสีภาพคล่อง เนื่องจากสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรสัต์จะประเมนิจากความถี่และปรมิาณการซือ้
ขายหน่วยทรสัต์นัน้ในตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของปรมิาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่ง
ปรมิาณความต้องการของผูซ้ือ้-ผู้ขาย (bid-offer) นัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการทีก่องทรสัต์ไม่สามารถควบคุมได ้
และเนื่องจากกองทรสัต์เป็นกองทรสัต์ประเภทปิด กล่าวคอื กองทรสัต์จะไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ ดงันัน้จงึมคีวาม
เสีย่งทีห่น่วยทรสัตจ์ะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายได ้
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สว่นที ่2-5 หน้า 25 จาก 25 

5.4.10. ความเส่ียงจากการลดลงของสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์ (Control Dilution) ของผูถ้ือ
หน่วยทรสัตเ์ดิม  

การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ส าหรบัการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง จ านวนไม่เกิน 225,490,000 หน่วย จะ
จดัสรรเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิจ านวนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ัง้หมดทีจ่ะออกและเสนอขาย
ดังกล่าว ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ (Control Dilution) ของผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิม เนื่องจาก
หน่วยทรสัต์ที่ออกขายเพิ่มเติมดังกล่าวอาจมิได้จัดสรรเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมทัง้หมด อีกทัง้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ดมิอาจไม่ใชส้ทิธจิองซือ้หน่วยทรสัตท์ัง้หมดตามทีไ่ดร้บัสทิธิใ์นการจองซือ้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าตวัอย่างของ
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Control Dilution) เฉพาะกรณีที่จ ัดสรรหน่วยทรัสต์เสนอขายแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เดมิในอตัรารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ีจ่ะออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง (ซึง่เป็นสดัสว่นขัน้
ต ่าทีต่้องจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิ) หากมกีารออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ที่จ านวนสูงสุดคอื 225,490,000  
หน่วย ดงันี้   

 

การใช้สิทธิในการจองซ้ือหน่วยทรสัตข์องผูถื้อ
หน่วยทรสัตเ์ดิม 

สดัส่วนการถือหน่วยทรสัตท่ี์ลดลง 
(Control Dilution) 

(รอ้ยละ) จากสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตท่ี์
มีอยู่เดิม 

กรณีที่ 1   ผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิทัง้หมดใชส้ทิธใินการจอง
ซือ้หน่วยทรสัต์ใหม่ที่เสนอขายแก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิทัง้
จ านวน 

15.22 

กรณีที่ 2   ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมใช้สิทธิในการจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ใหม่รอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายแก่
ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ 

22.83 

กรณีที่ 3   ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมทัง้หมดไม่ใช้สทิธใินการ
จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ 

30.44 

ทัง้นี้ สดัส่วนการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหม่ใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิ อาจเพิม่ขึน้ไดจ้ากกรณีตวัอย่างขา้งต้น 
(กรณีตัวอย่างค านวณเฉพาะสดัส่วนขัน้ต ่าที่ต้องจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม) ซึ่งจะมีผลให้สดัส่วนการถือ
หน่วยทรสัต์ทีล่ดลง (Control Dilution) ลดน้อยลงกว่าทีแ่สดงในตารางขา้งตน้ อย่างไรกต็าม หากผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ
ทัง้หมดไม่ใชส้ทิธใินการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่งนี้ สดัสว่นการถอืหน่วยทรสัตข์องผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิจะ
ลดลงสงูสดุไม่เกนิรอ้ยละ 30.44 
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  สว่นที ่2-6 หน้า 1 จาก 1 

6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ไมม่ี 
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สว่นที ่2-7 หน้า 1 จาก 1 

7. ข้อมูลส ำคัญอืน่ 

ไมม่ี 
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  สว่นที ่2-8 หน้า 1 จาก 6 

ส่วนท่ี 2.2  การจดัการและการก ากบัดแูลกองทรสัต์ 

8. ข้อมูลหน่วยทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ข้อมูลหน่วยทรสัต ์ 

สรุปขอ้มลูหน่วยทรสัต ์ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 

ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว (บาท) 4,873,441,263 

มูลค่าท่ีตราไว้ (บาทต่อหน่วย) 9.4573 

จ านวนหน่วยทรสัต ์(หน่วย)       515,310,000     

ข้อมูลหลกัทรพัย ์ 

1) ราคาปิด ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 อยู่ที ่12.60 บาทต่อหน่วย 

2) ราคาปิด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 อยู่ที ่14.00บาทต่อหน่วย 

3) มลูค่าตามตลาด ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 จ านวน 6,492.91 ลา้นบาท 

4) มลูค่าตามตลาด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 จ านวน 7,214.34 ลา้นบาท 

5) มลูค่าการซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัของปี 2562 จ านวน 3.78 ลา้นบาท/ วนั 

6) มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ (NAV) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 อยู่ที ่9.6520 บาท
ต่อหน่วย 

7) มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์ (NAV) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 อยูท่ี ่9.7994 บาท
ต่อหน่วย 
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  สว่นที ่2-8 หน้า 2 จาก 6 

ประวติัการจา่ยประโยชน์ตอบแทน และการลดทุนช าระแล้วในรอบปี 2561 และปี2562 

1) การจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

2) การลดทุนช าระแลว้ 

ครัง้
ท่ี 

เหตใุนการลดทุน 
จ านวน 
(บาท) 

จ านวน 
(บาท/หน่วย) 

วนัปิดสมุด
ทะเบียน 

วนัท่ีจ่าย 

1 กองทรสัตม์รีายการขาดทุนทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุใน
สนิทรพัยท์ีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน  

93,631,826.97 0.1817 17 ส.ค. 2561 3 ก.ย. 2561 

2 กองทรสัตม์รีายการขาดทุนทีย่งัไม่
เกดิขึน้จากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุใน
สนิทรพัยท์ีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

85,438,398.08 0.1658 23 พ.ย. 2561 7 ธ.ค. 2561 

3 - กองทรสัต์มีรายการขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนในสนิทรพัยท์ีก่องทรสัต์เขา้
ลงทุน 

- กองทรสัตม์รีายการค่าใชจ้่ายทาง
บัญ ชี  ได้ แก่ การตัดจ าห น่ าย
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ีและการ
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมสญัญา
เงนิกู ้

 

85,489,929.00 0.1659 6 ม.ีค. 2562 27 ม.ีค. 2562 

4 กองทรสัตม์รีายการค่าใชจ้่ายทาง
บญัช ีไดแ้ก่การตดัจ าหน่าย
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ีและการ
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมสญัญา
เงนิกู ้

5,616,879.00 0.0109 23 พ.ค. 2562 6 ม.ิย. 2562 

ผลการด าเนินงานส าหรบังวด วนัท่ีจ่าย จ านวน (บาท/หน่วย) 

15 ม.ค. – 31 ม.ีค. 2561 7 ม.ิย. 2561 0.1315 

1 ม.ค. - 31 ม.ีค. 2562 6 ม.ิย. 2562 0.1519 

1 เม.ย. – 30 ม.ิย. 2562 6 ก.ย. 2562 0.1698 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2562 12 ธ.ค. 2562 0.1632 

1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2562 16 ม.ีค. 2563 0.1961 
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ครัง้
ท่ี 

เหตใุนการลดทุน 
จ านวน 
(บาท) 

จ านวน 
(บาท/หน่วย) 

วนัปิดสมุด
ทะเบียน 

วนัท่ีจ่าย 

5 กองทรสัตม์รีายการค่าใชจ้่ายทาง
บญัช ีไดแ้ก่การตดัจ าหน่าย
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ีและการ
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมสญัญา
เงนิกู ้

5,307,693.00 0.0103 23 ส.ค. 2562 6 ก.ย. 2562 

6 กองทรสัตม์รีายการค่าใชจ้่ายทาง
บญัช ีไดแ้ก่การตดัจ าหน่าย
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ีและการ
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมสญัญา
เงนิกู ้

4,174,011.00 0.0081 26 พ.ย. 2562 12 ธ.ค. 2562 
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โครงสรา้งผูถื้อหน่วยทรสัต ์

รายช่ือผูถื้อหน่วยทรสัต ์10 รายแรกตามการปิดสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 27 มีนาคม  2563 

ล าดบั ช่ือ จ านวนหน่วยทรสัตท่ี์ถืออยู่  รอ้ยละ 

1 บรษิทั ภริชับุร ีจ ากดั 103,000,000 19.99 

2 กองทุนเปิด ทหารไทย พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั 

พลสั 

38,867,600 7.54 

3 ส านกังานประกนัสงัคม 36,525,000 7.09 

4 บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 29,704,000 5.76 

5 กองทุนเปิด เค พรอ็พเพอรต์ี ้เซคเตอร ์ 28,803,500 5.59 

6 ธนาคาร ออมสนิ 21,000,000 4.08 

7 นายประสาน ภริชั บุร ี 18,335,000 3.56 

8 บรษิทั กรุงไทย- แอกซ่า ประกนัชวีติ จ ากดั 

(มหาชน) 

18,194,000 3.53 

9 นางประพรี ์บุร ี 18,085,000 3.51 

10 บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จ ากดั 

(มหาชน) 

15,769,800 3.06 

 รวมผูถื้อหน่วยทรสัต ์10 รายแรก 328,283,900 63.71 

 ผูถ้อืหน่วยรายอื่น 187,026,100 36.29 

 รวม 515,310,000 100.00 

 

นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจ ากดั    

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธทิี่

ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัช ีโดยประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตน์ัน้ไดแ้ก่ประโยชน์ตอบแทนส าหรบั

รอบปีบญัชแีละประโยชน์ตอบแทนส าหรบัแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี (ถ้าม)ี ทัง้นี้ผู้จดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์

ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่เกนิ 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัช ีเวน้แต่กรณีทีก่องทรสัตม์กีารเพิม่ทุน กองทรสัตอ์าจมกีาร

จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกนิกว่า 4 ครัง้ต่อรอบบญัชกีไ็ด ้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ 

ก าไรสทุธทิีป่รบัปรุงแลว้ขา้งตน้ ใหห้มายถงึก าไรสุทธทิีอ่า้งองิสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ซึง่ไดร้วมการช าระ

คนืเงนิตน้ตามทีร่ะบุในสญัญาเงนิกู ้(ถา้ม)ี  

ในกรณีที่กองทรสัต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์
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ในกรณีทีม่กีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ีผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์และปิดสมุดทะเบยีนเพื่อระบุชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่สีทิธไิด้รบั

ผลประโยชน์ตอบแทน และจะด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายในก าหนดเวลาดงันี้ 

1) ในกรณีเป็นประโยชน์ตอบแทนส าหรบัรอบปีบัญชี ผู้จดัการกองทรสัต์จะจ่าย

ประโยชน์ตอบแทนส าหรบัรอบปีบญัช ีภายใน 90 วนันับแต่วนัสิน้รอบปีบญัช ีโดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกนิ 30 

วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อก าหนดสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทน 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม: 

ส าหรบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรบังวดปีบญัชแีรก ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์

ตอบแทนรายปี การก าหนดอตัราจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึง่หากประโยชน์

ตอบแทนทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์ระหว่างรอบปีใดมมีลูค่าต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอ

สงวนสทิธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบั

ประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป ทัง้นี้เงื่อนไขขา้งตน้ตอ้งไม่ขดักบั ขอ้1) 

2) ในกรณีเป็นประโยชน์ตอบแทนส าหรับแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี (หากมี) 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรบัแต่ละรอบระยะเวลาบญัชภีายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา

บญัชสี าหรบัไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกนิ 30 วนันับแต่วนัปิดสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อก าหนดสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทน 

ทัง้นี้ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ภายในระยะเวลา

ดงักล่าว ผู้จดัการกองทรสัต์จะแจ้งให้ส านักงาน ก .ล.ต. และผู้ถือหน่วยทรสัต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหาก

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดภ้ายในระยะเวลาทีไ่ดป้ระกาศก าหนดอนั

เน่ืองมาจากความผดิพลาดของผูจ้ดัการกองทรสัต์เอง ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะช าระดอกเบี้ยดว้ยเงนิของตนเองในอตัรา

รอ้ยละเจด็ครึง่ (7.5) ต่อปี นับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีผู่จ้ดัการกองทรสัตจ์่ายประโยชน์ตอบแทนใหก้บัผู้

ถอืหน่วยทรสัต ์ 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม:  

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การก าหนดอตัราการจ่ายประโยชน์

ตอบแทนจะขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของผู้จดัการกองทรสัต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ ายต่อหน่วยทรสัต์

ระหว่างรอบไตรมาสใดมมีลูค่าต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบ

แทนในครัง้นัน้ และใหส้ะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะให้มกีารจ่ายใน

งวดถดัไป  

ส าหรบันโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการให้

เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ เวน้แต่กรณีทีส่ านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฏหมายได้มี

การแกไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอื ผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ผูจ้ดัการกองทรสัต์

จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 
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ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์

ของกองทรสัต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสดัส่วนการถือครอง

หน่วยทรสัต์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยทรสัต์ของ

กองทรสัต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้จะไม่มีสิทธิได้รบั

ประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในสว่นทีถ่อืหน่วยทรสัตเ์กนิกว่าอตัราทีป่ระกาศส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ในการค านวณการ

จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์  
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9. โครงสรา้งการจดัการและการก ากบัดแูลกองทรสัต ์

9.1 ข้อมูลทัว่ไปของกองทรสัต ์

9.1.1 การจดัตัง้กองทรสัต ์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Bhiraj Office 
Leasehold Real Estate Investment Trust หรอื BOFFICE เป็นกองทรสัต์ตามพระราชบญัญัติทรสัต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน พ.ศ. 2550 ที่ก่อตัง้ขึ้นด้วยผลของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตัง้ทรสัต์โอนเงนิที่ได้จากการ
จ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ดว้ยความไวว้างใจใหท้รสัตจีดัการทรพัยส์นิเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

โดยภายหลงัจากที่ ภิรชั รที แมนเนจเม้นท์ ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรสัต์ได้ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
และไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์รวมถงึไดด้ าเนินการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ลว้เสรจ็ ผู้
ก่อตัง้ทรสัต์ และบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะทรสัตี ได้เขา้ท าสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ เพื่อ
ก่อตัง้ทรสัต์ เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2561 โดยมทีรพัยส์นิเริม่ต้นที่จะให้เป็นกองทรสัต์ได้แก่เงนิทีผู่้ก่อตัง้ทรสัต์ไดจ้าก
การจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้แรก โดยผู้ก่อตัง้ทรสัต์มหีน้าที่ด าเนินการให้ผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรพัยโ์อนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัตเีพื่อใหก้ารก่อตัง้กองทรสัตแ์ลว้เสรจ็ภายในสบิหา้วนัท า
การนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และยื่นเอกสารหลกัฐานที่แสดงได้ว่ามกีารโอนเงนิดงักล่าวต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. พร้อมกบัรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะต้องด าเนินการให้หน่วยทรสัต์เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน โดยผูจ้ดัการกองทรสัตก์ารยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อขอใหพ้จิารณารบัหน่วยทรสัตท์ีอ่อก
ใหม่เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ที่ออกใหม่ ในการนี้ 
ผู้จ ัดการกองทรสัต์ในฐานะผู้ก่อตัง้ทรสัต์ได้ยื่นค าขอให้รับหน่วยทรสัต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใต้ชื่อย่อ
หลกัทรพัย ์“BOFFICE” โดยเริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยเ์มื่อวนัที ่23 มกราคม 2561 
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แผนภาพกระบวนการยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานส าหรบั การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์ 

ผูก้่อตัง้ทรสัต/์ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

ยื่นขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต ออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์

 

ส านกังาน ก.ล.ต อนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์และ 

หนงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบัแลว้ 

 

เสนอขายหน่วยทรสัตใ์หเ้สรจ็ภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัที ่

ไดร้บัอนุมตัใิหเ้สนอขาย 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการใหห้น่วยทรสัตท์ีอ่อกใหม่
เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนภายใน  

45 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย 

สง่ส าเนาสญัญาก่อตัง้ทรสัตท์ีล่งนาม
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั 

นบัแต่ลงนาม 

 

  

ใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยโ์อนเงินจำกกำรขำยหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัตี
ภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัแตปิ่ดกำรเสนอขำย และย่ืนหลกัฐำนกำรโอน

เงินพรอ้มรำยงำนผลกำรเสนอขำย 

เขำ้ท ำสญัญำก่อตัง้ทรสัตก่์อนหรือในวนัท่ีผูจ้ดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยโ์อนเงินใหแ้ก่ทรสัตี เพ่ือเป็นทรพัยส์นิของกองทรสัต ์
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9.1.2 วตัถปุระสงคข์องกองทรสัต ์

กองทรสัต์จดัตัง้ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหลักทรพัย์ประเภทหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์(REIT) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนตามประกาศทจ. 49/2555 และมวีตัถุประสงคใ์นการน าหน่วยทรสัต์
เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ ในการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้แรกและในการเพิม่ทุนครัง้
นี้ มไิดเ้ป็นการเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อประชาชนเป็นการทัว่ไป และในสว่นของนกัลงทุนรายย่อยนัน้เป็นการเสนอขาย
ใหเ้ฉพาะลกูคา้หรอืผูท้ีค่าดว่าจะเป็นลกูคา้ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ 

เมื่อกองทรสัต์น าเงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหน่วยทรสัต์และเงนิกูย้มืไปลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์
แล้ว กองทรสัต์โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์ จะแต่งตัง้ภิรชัแมนเนจเม้นท์  ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ (Property 
Manager) เพื่อน าทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการใหเ้ชา่พืน้ทีข่องอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ะไดร้บัค่าเชา่และ
ค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีป่ระกาศก าหนด รวมตลอดจนการใหบ้รกิารที่
เกี่ยวเนื่ องกับการให้เช่าดังกล่าวด้วย รายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่า ค่าตอบแทนจากการให้บริการที่เกี่ยวเนื่ องและค่าตอบแทนการให้สิทธิตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ประกาศก าหนด การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์จะอยู่
ภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลโดยทรสัต ีเพื่อใหก้ารด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์ และสญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหาริมทรพัย ์
ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่พ.ร.บ. ทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน รวมทัง้ประกาศอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งของส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ทัง้นี้กองทรสัต์จะไม่ด าเนินการในลกัษณะใดทีเ่ป็นการใชก้องทรสัตเ์ขา้ด าเนินธุรกจิ หรอื
ประกอบธุรกจิเองอกีทัง้ กองทรสัตจ์ะไม่น าอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตอ์อกใหเ้ช่าแก่บุคคลทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่าจะ
น าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกจิทีข่ดัต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

อน่ึง โครงสรา้งของกองทรสัตภ์ายหลงัการเขา้ลงทุนสามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งัต่อไปนี้ 
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9.2 สรปุสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์(และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)  

คู่สญัญา 1. บรษิัท ภิรชั รที แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (ในฐานะผู้ก่อตัง้กองทรสัต์ ซึ่งจะเข้าเป็นผู้จดัการ
กองทรสัตเ์มื่อมกีารก่อตัง้กองทรสัตแ์ลว้) 

2. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั (ในฐานะทรสัต)ี  

ลกัษณะของ
กองทรสัตแ์ละกลไก
การบริหาร 

1. เป็ นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่ อธุ รกรรม ในตลาดทุ น  พ .ศ . 2550  
("พระราชบัญญัติทรสัต์") ที่ก่อตัง้ขึ้นด้วยผลของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์นี้ และสมบูรณ์เมื่อ 
ผูก้่อตัง้ทรสัตโ์อนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัตแีลว้ 

2. กองทรสัต์นี้ไม่มสีถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรพัย์สนิที่อยู่ในชื่อและอ านาจจดัการ
ของทรสัต ี

3. การจดัการกองทรสัต ์จะกระท าโดยทรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทรสั
ตซีึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ตามสญัญานี้ 

4. ผูจ้ดัการกองทรสัต์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกัที่เกี่ยวขอ้งกบัการดูแลจดัการ
กองทรสัต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรพัย์สนิของกองทรสัต์ และทรสัตีมีอ านาจหน้าที่และ
ความรบัผิดชอบหลกัในการก ากบัดูแลการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรสัต์และผู้รบั
มอบหมายรายอื่น (ถ้าม)ี ให้เป็นไปตามสญัญาและตามกฎหมาย ตลอดจนการเกบ็รกัษา
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

5. ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตต่ีางฝ่ายต่างจะปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะทีเ่ป็นผูท้ีม่วีชิาชพีซึง่ไดร้บั
ความไว้วางใจ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์โดยรวมและเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจน
ขอ้ผูกพนัทีไ่ดใ้หไ้วเ้พิม่เตมิในเอกสารทีเ่ปิดเผย เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์
แก่ผูล้งทุน และมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

ช่ือ อายุ ประเภทและ
วตัถปุระสงคข์อง
กองทรสัต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อของกองทรสัตค์อื ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ภริชัออฟฟิศ ใชช้ื่อ
ภาษาองักฤษว่า Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust หรอื BOFFICE 
(ซึ่งชื่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้จดัการกองทรสัต์จะก าหนดเป็นครัง้คราว โดยได้รบั
อนุมัติจากทรสัตีและจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์) ทัง้นี้ กองทรสัต์จดัตัง้ขึ้นโดยไม่มี
ก าหนดอายุของกองทรสัต ์และเป็นกองทรสัตป์ระเภทไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ 

2. กองทรสัตม์วีตัถุประสงคใ์นการออกหลกัทรพัยป์ระเภทหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุ
ในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อเสนอขายต่อประชาชน และมีวัตถุประสงค์ในการน า
หน่วยทรสัต์เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในครัง้
แรกมไิด้เป็นการเสนอขายหน่วยทรสัต์ต่อนักลงทุนรายย่อยหรอืประชาชนเป็นการทัว่ไป 
โดยในสว่นของนกัลงทุนรายย่อยนัน้เป็นการเสนอขายใหเ้ฉพาะลูกคา้หรอืผูท้ีค่าดว่าจะเป็น
ลกูคา้ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ 

3. เมื่อกองทรสัต ์น าเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ซึง่อาจรวมถงึเงนิทุนจากการกูย้มื
เงนิ และ/หรอืเงนิประกนัการเช่าของทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ทีก่องทรสัต์จะลงทุนครัง้
แรกไปลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์แล้ว กองทรสัต์โดยผู้จดัการกองทรสัต์จะน า
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ช่ือ อายุ ประเภทและ
วตัถปุระสงคข์อง
กองทรสัต ์

ทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวไปหาผลประโยชน์โดยการน าทรพัยส์นิหลกัดงักล่าวออกใหเ้ชา่ ซึง่จะ
ได้รับค่าเช่าและค่าบริการ ในการจัดหาผลประโยชน์ดังกล่าว ผู้จดัการกองทรสัต์อาจ
มอบหมายหรอืแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ให้ด าเนินการได้ โดยการมอบหมายหรอื
แต่งตัง้จะเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญานี้  กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องของ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

4. รายไดท้ีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจากการด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ 
ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น ๆที่ได้รบัจากการด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัย ์การด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากบั
ดูแลโดยทรสัตี เพื่อให้การด าเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์เป็นไปตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขแห่งสญัญานี้ และหลกัเกณฑต์ามพระราชบญัญตัทิรสัต ์ประกาศอื่น ๆ ที ่เกีย่วขอ้ง
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ทัง้นี้ กองทรสัต์
จะไม่ด าเนินการในลกัษณะใดทีเ่ป็นการใชก้องทรสัตเ์ขา้ด าเนินธุรกจิหรอืประกอบธุรกจิเอง 

5. กองทรสัต์ มรีอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ของทุกปี และรอบ
ระยะเวลาบญัชปีระจ าปีแรกใหส้ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

ทรพัยสิ์นท่ีจะให้เป็น
กองทรสัต ์

1. ในเบื้องต้นเมื่อมกีารก่อตัง้ทรสัต์ ทรพัย์สนิเริม่ต้นที่จะให้เป็นของกองทรสัต์ได้แก่เงนิที่ผู้
ก่อตัง้ทรสัต์ได้จากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ในการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้แรก โดยผู้
ก่อตัง้ทรสัต์มีหน้าที่ด าเนินการให้ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์โอนเงนิที่ได้จากการจ าหน่าย
หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัตเีพือ่ใหก้ารก่อตัง้กองทรสัตแ์ลว้เสรจ็ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการ
เสนอขายหน่วยทรสัต ์และยื่นเอกสารหลกัฐานทีแ่สดงไดว้่ามกีารโอนเงนิดงักล่าว พรอ้มกบั
รายงานผลการเสนอขายหน่วยทรสัตต่์อส านกังาน ก.ล.ต. 

2. ภายหลงัจากที่กองทรสัต์โดยทรสัตีได้รบัทรพัย์สนิเริม่ต้นแล้ว กองทรสัต์จะน าทรพัย์สนิ
เริ่มต้นดงักล่าว ซึ่งอาจรวมถึงเงินทุนจากการกู้ยืมเงิน และ/หรอืเงนิประกนัการเช่าของ
ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ที่กองทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกไปลงทุนในทรพัย์สนิหลกัของ
กองทรสัต์ และช าระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ทรพัย์สนิที่จะให้เป็นกองทรสัต์ยงั
รวมถึงทรพัย์สนิอื่นใดที่กองทรสัต์จะได้มาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขแห่งสญัญานี้ ตลอดจน
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

หน่วยทรสัต ์ 1. สทิธใินการได้รบัประโยชน์จากกองทรสัต์แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่า ๆ กนั เรยีกว่า
หน่วยทรัสต์โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่า ๆ กันในการเป็นผู้ร ับประโยชน์ของ
กองทรสัต์ (โดยมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยทรสัต์ ณ วนัที่จดัตัง้กองทรสัต์คือหน่วยละ 10 
บาท) หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตน์ี้มไิดใ้หส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นการขายคนืหรอืไถ่ถอน
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ มคีุณสมบตัเิป็นหน่วยทรสัต์ประเภทระบุชื่อผูถ้ือและช าระเต็ม
มูลค่าทัง้หมด รวมทัง้ไม่มีข้อจ ากัดการโอนหน่วยทรสัต์ เว้นแต่ข้อจ ากัดที่เป็นไปตาม
กฎหมายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

การเพ่ิมทุนของ
กองทรสัต ์

 

 

1. กองทรสัต์อาจเพิม่ทุนโดยออกหน่วยทรสัต์ใหม่เพื่อเสนอขายตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขแห่ง
สญัญานี้ ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีด่ าเนินการต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะแต่การจดัประชุมผูถ้อื
หน่วยทรสัต์เพื่อขอมตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุน และด าเนินการใด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งและจ าเป็นเพื่อให้
การเพิ่มทุนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามสัญญานี้  พระราชบัญญัติทรัสต ์
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การเพ่ิมทุนของ
กองทรสัต ์

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยจะตอ้ง
ออกหน่วยทรสัต์เป็นหน่วยเต็ม (จะออกหน่วยทรสัต์ที่เป็นเศษมไิด้) หากการเพิ่มทุนของ
กองทรสัต์จะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของผู้จดัการกองทรสัต์ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของ
ผู้จดัการกองทรสัต์งดออกเสยีงในวาระที่เกี่ยวกบัการเพิ่มทุนของกองทรสัต์และการออก
หน่วยทรสัต ์ 

2. ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าที่ด าเนินการเพื่อให้หน่วยทรสัต์ที่ออกใหม่ในแต่ละคราวสามารถ
เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยภ์ายในสีส่บิห้าวนันับแต่วนัปิดการเสนอ
ขายหน่วยทรสัต์ในแต่ละคราวนัน้ และในการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจ
ด าเนินการให้กองทรสัต์เพิม่ทุนและออกหน่วยทรสัต์ใหม่เพื่อเสนอขายเป็นการทัว่ไปต่อผู้
ลงทุน ต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ หรือเสนอขายเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์บางรายโดยให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญานี้และ
เป็นไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

เหตใุนการเพ่ิมทุน
และกระบวนการ
เพ่ิมทุน 

1. เหตุในการเพิ่มทุนได้แก่ (1) การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิจากทรพัยส์นิเดมิของกองทรสัต ์(2) เพิม่ทุนเพื่อปรบัปรุงทรพัยส์นิ
ของกองทรสัต์ซึง่รวมถึงอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์หรอือสงัหารมิทรพัย์ที่กองทรสัต์มี
สทิธกิารเช่าให้อยู่ในสภาพดแีละมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ หรอืสอดคล้องกบั
สภาพตลาดหรือความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป (3) เพิ่มทุนเพื่อต่อเติมหรือ
ก่อสรา้งอาคารเพิม่เติมบนทีด่นิที่มอียู่แลว้ซึง่เป็นของกองทรสัต์หรอืทีก่องทรสัต์มสีทิธกิาร
เช่าเพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรสัต์ หรอืสอดคล้องกบัสภาพตลาด
หรอืความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป (4) เพิ่มทุนเพื่อช าระเงินกู้ยืมหรือภาระ
ผูกพนัของกองทรสัต์ และ (5) เหตุอื่นใดที่ผู้จดัการกองทรสัต์เหน็สมควรและจ าเป็น โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัต ี

2. การเพิม่ทุนต้องไม่ขดัหรอืแยง้กบัเจตนารมณ์ในการก่อตัง้กองทรสัต ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง โดยจะต้องไดร้บัมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ให้อนุมตัิการเพิม่ทุน เว้นแต่
กรณีทีเ่ป็นการเพิม่ทุนโดยมกีารระบุแผนการเพิม่ทุนไวเ้ป็นการล่วงหน้าอย่างชดัเจนแลว้ใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

3. ในกรณีที่เป็นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่แสดงไว้อย่ างชัดเจนว่าการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ เพิ่ มทุนจะเป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่เกีย่วขอ้ง และตามแนวทางที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด และต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ งปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตม์มีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุน 

4. ในกรณีทีเ่ป็นการเพิม่ทุนเพื่อลงทุนในทรพัย์สนิหลกัเพิม่เตมิ ไดผ้่านกระบวนการเกี่ยวกบั
การได้มาซึ่งทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ตามทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้ และหากเป็นการท า
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จ ัดการกองทรสัต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์ตอ้งผ่านการด าเนินการตามทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้ 

5. ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหน่วยทรสัตท์ีอ่อกใหม่ 
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การลดทุนช าระแลว้ 1. ผู้จดัการกองทรสัต์มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการลดทุนช าระแล้วของกองทรสัต์  โดย
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญานี้  พระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบัญญัติหลักทรพัย ์
ประกาศและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง และมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

เหตใุนการลดทุน
และกระบวนการลด
ทุน 

เหตุในการลดทุน 

1. กองทรสัต์มสีภาพคล่องส่วนเกนิทีเ่หลอือยู่ภายหลงัจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัย์ หรอื
สทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการตดัจ าหน่ายสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(ถ้าม)ี ทัง้นี้ 
ตอ้งปรากฏขอ้เทจ็จรงิดว้ยว่ากองทรสัตไ์ม่มกี าไรสะสมเหลอือยู่แลว้ 

2. กองทรสัต์มกีารเพิม่ทุนเพื่อให้ไดม้าซึ่งอสงัหารมิทรพัย์เพิม่เติม แต่ปรากฏเหตุขดัขอ้งใน
ภายหลงัท าใหไ้ม่สามารถไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 

3. กองทรสัต์มรีายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงนิสดและไม่มเีหตุต้องน าไปใช้ในการค านวณก าไร
สุทธทิีป่รบัปรุงแล้วของกองทรสัต์ตามที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ห่งสญัญานี้ หรอืเงนิสดจากภาษมีลูค่าเพิม่ทีไ่ดร้บั 

4. กองทรสัต์มีสภาพคล่องส่วนเกินใด ๆ จากส่วนต่างระหว่างเกณฑ์การรบัรู้ทางบัญชีกับ
เกณฑข์องกระแสเงนิสดทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. กรณีอื่นใดทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหล้ดทุนช าระแลว้ของกองทรสัตไ์ด้ 

กระบวนการลดทุน 

1. การลดทุนช าระแล้วของกองทรสัต์จะกระท าไดต่้อเมื่อไม่ขดัหรอืแย้งกบัเจตนารมณ์ในการ
ก่อตัง้กองทรสัต ์บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัทิรสัต์ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

2. การลดทุนช าระแล้วของกองทรสัต์ หากเป็นไปตามเหตุในการลดทุนข้อ 1 - 3 ข้างต้น 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจด าเนินการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์โดยไม่ต้องไดร้บัมตอินุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตก์ไ็ด ้ 

3. การลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์จะกระท าไดโ้ดยด าเนินการลดทุนช าระแลว้ดว้ยวธิกีารลด
มลูค่าหน่วยทรสัตใ์หต้ ่าลงเท่านัน้ 

4. ภายหลงัจากทีด่ าเนินการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัตเ์สรจ็สิน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะเฉลีย่
เงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยทรสัต์ โดยค านวณมูลค่าหน่วยทรสัต์ที่ใชใ้นการลดทุนช าระแล้วจากมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทรสัต์ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ เงนิทีเ่ฉลีย่คนืต้อง
มไิดม้าจากเงนิก าไรของกองทรสัต์ 

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

 

 

 

 

สทิธ ิและความรบัผดิของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญานี้ เช่น 

1. การเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทน หรือ
ลกัษณะของการเป็นหุน้ส่วนหรอืลกัษณะอื่น ๆ ระหว่างทรสัตแีละผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และใน
ระหว่างผู้ถือหน่วยทรสัต์ด้วยกนั และมิได้ท าให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์มคีวามรบัผิดในกรณีที่
ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ให้แก่ทรสัตี ผู้จดัการกองทรสัต์ หรอื
เจา้หนี้ของกองทรสัต ์โดยทรสัต ีผูจ้ดัการกองทรสัต ์และเจา้หนี้ของกองทรสัตจ์ะบงัคบัช าระ
หนี้ไดจ้ากทรพัยส์นิของกองทรสัตเ์ท่านัน้ 
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ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 2. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธเิรยีกใหก้องทรสัต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนไดไ้ม่เกนิไปกว่าเงนิก าไร
ภายหลงัจากหกัค่าใชจ้่าย การช าระคนืเงนิตน้จากการกูย้มืทีถ่งึก าหนดช าระ และ/หรอืภาระ
ผูกพันอื่น ๆ ที่ถึงก าหนดช าระ (ถ้ามี) โดยพิจารณาสถานะเงินสด และค่าส ารองต่าง ๆ 
ตามที่กฎหมายอนุญาตให้กองทรสัต์หกัได้ และมสีทิธเิรยีกให้คนืเงนิทุนได้ไม่เกนิไปกว่า
จ านวนทุนของกองทรสัตท์ีป่รบัปรุงดว้ยสว่นเกนิหรอืสว่นต ่ากว่ามลูค่าหน่วยทรสัต์ 

3. การเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่ท าให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์มีกรรมสทิธิแ์ละสทิธิเรียกร้องเหนือ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งใหโ้อนทรพัยส์นิของกองทรสัต์ให้แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยผู้
ถือหน่วยทรสัต์มีสทิธิติดตามเอาทรพัย์สนิของกองทรสัต์คืนจากบุคคลภายนอกในกรณี
ทีท่รสัต ีและ/หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ จดัการกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ 
หรือพระราชบญัญัติทรสัต์อนัเป็นผลให้ทรพัย์สนิในกองทรสัต์ถูกจ าหน่ายจ่ายโอนไปยงั
บุคคลภายนอก ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีพ่ระราชบญัญตัทิรสัตก์ าหนด 

4. ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่ต้องรบัผดิต่อผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืทรสัตใีนการช าระเงนิอื่นใดเพิม่เตมิ
ใหแ้ก่กองทรสัตห์ลงัจากทีไ่ดช้ าระเงนิค่าหน่วยทรสัต์ครบถ้วนแลว้ และผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่
มคีวามรบัผดิอื่นใดเพิม่เตมิอกีส าหรบัหน่วยทรสัตท์ีถ่อืนัน้ 

5. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์มสีทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ตลอดจน
ซกัถาม และแสดงความเหน็เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์ของทรสัตีและผู้จดัการ
กองทรสัต์ว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งและสญัญานี้ก าหนดไว้หรอืไม่ 
อย่างไรกต็าม ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่มสีทิธเิขา้แทรกแซงการด าเนินงานตามปกต ิของผูจ้ดัการ
กองทรสัต์และทรสัตี ซึ่งให้ถือเป็นอ านาจและดุลพินิจของผู้จดัการกองทรสัต์ หรอืทรสัต ี
แลว้แต่กรณี 

6. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์แต่ละรายมสีทิธลิงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญานี้ หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 
โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ 

7. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อเลิกกองทรัสต์ หรือลดทุน อนึ่ ง ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์จะได้รับเงินคืนก็ต่อเมื่อกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือภายหลังจากได้หัก
ค่าใชจ้่ายและช าระหนี้ของกองทรสัต์เมื่อเลกิกองทรสัต์แลว้เท่านัน้ ส าหรบักรณีการลดทุน
ช าระแลว้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์ าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

การโอนหน่วยทรสัต ์ 1. หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตท์ีอ่อกตามสญัญานี้สามารถโอนไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ากดั เวน้แต่จะเขา้
ข่ายเป็นกรณีที่ถูกจ ากัดการโอนหน่วยทรสัต์ตามที่ระบุในสญัญานี้  และให้วิธีการโอน
หน่วยทรสัตเ์ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ 

การลงทุนของ
กองทรสัต ์

 

 

 

 

1. การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ 
ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งอื่นใด 

2. กองทรสัต์มนีโยบายการลงทุนในทรพัย์สนิหลกัประเภทอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัยแ์ละและทรพัย์สนิอนัเป็นส่วนควบหรอืเครื่องอุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัย์
ดงักล่าว และการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกั ทัง้นี้ การลงทุนดงักล่าวต้องเป็นไป
ตามนโยบาย ข้อจ ากัดการลงทุน รวมทัง้วิธีการได้มาตามที่ก าหนดในสญัญานี้  ทัง้นี้ 
กองทรสัต์ไม่มนีโยบายในการลงทุนทรพัยส์นิอื่นใดนอกเหนือจากประเภททรพัยส์นิทีม่กีาร
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ระบุเอาไวใ้นสญัญาฉบบันี้  

3. กองทรสัต์อาจลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตโ์ดยทางออ้มผ่านบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการด าเนินการในลกัษณะเดยีวกนักบักองทรสัตไ์ม่วา่บรษิทัเดยีวหรอืหลาย
บรษิทั โดยวธิกีารถอืหุน้หรอืตราสารหนี้ทีอ่อกโดยบรษิทัดงักล่าว หรอืการเขา้ท าสญัญาทีม่ี
ลกัษณะเป็นการใหกู้ย้มืเงนิกบับรษิทัดงักล่าวโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนทางออ้มของ
กองทรสัต ์ตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นไป
ตามทีส่ญัญาฉบบันี้ก าหนด 

4. การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัแต่ละครัง้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการต่าง ๆ ตามทีส่ญัญา
ก าหนดเช่น ต้องตรวจสอบหรอืสอบทาน (การท า Due Diligence) ขอ้มูลและสญัญาต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ (ถา้ม)ี ตอ้งจดัใหม้กีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิหลกั
อย่างน้อยตามข้อก าหนดในสญัญาฉบบันี้ ฯลฯ รวมทัง้ต้องเป็นไปตามระบบการอนุมัติ
ตามทีก่ าหนดในสญัญา เช่น ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวี่าเป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตาม
สญัญาฉบบันี้และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ฯลฯ 

5. การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิหลกั ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องด าเนินการต่าง ๆ ตามที่สญัญา
ก าหนด เช่น ต้องจดัให้มีการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิหลกัตามสญัญาฉบับนี้ ทัง้นี้ การ
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(ก) การจ าหน่ายไปจะกระท าโดยเปิดเผย มสีาระของรายการ และมรีะบบในการอนุมตัิ
ตามทีก่ าหนดในสญัญาฉบบันี้ และมกีระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตีหรอื
การขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามทีส่ญัญาฉบบันี้ก าหนด  

(ข) การจ าหน่ายทรพัย์สนิหลกัที่เป็นการจ าหน่ายทรพัย์สนิหลกัก่อนครบหนึ่งปีนับแต่
วันที่กองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักนั ้น หรือการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักที่
กองทรัสต์ได้มาซึ่งกรรมสิทธิใ์ห้แก่เจ้าของเดิม นอกจากจะต้องเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในสญัญาฉบบันี้แล้ว ยงัต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุจ าเป็นและสมควร โดย
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

6. นอกเหนือจากการลงทุนในทรพัยส์นิหลกั กองทรสัตม์นีโยบายจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิ
อื่นตามที่ระบุไว้ในสญัญานี้ เช่น พันธบัตรรฐับาล ตัว๋เงนิคลงั เงินฝากในธนาคาร หรือ
บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั เป็นตน้ 

การจดัหา
ผลประโยชน์ของ
กองทรสัต ์

 

 

 

 

 

 

การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตต์อ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตโ์ดยการใหเ้ช่า ให้
เช่าช่วงใหใ้ชพ้ืน้ทีท่ีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าตอบแทน และใหบ้รกิารทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการใหใ้ชพ้ืน้ที่
หรอืการให้เช่าเท่านัน้ ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่ด าเนินการในลกัษณะใดที่เป็นการใช้
กองทรสัต์เข้าด าเนินธุรกิจหรอืประกอบธุรกจิเอง เช่น เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือ
ธุรกจิโรงพยาบาล เป็นตน้ 

2. ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตจ์ะใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ก่บุคคลทีจ่ะน าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไป
ประกอบธุรกิจที่กองทรสัต์ไม่สามารถด าเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ
โรงพยาบาล เป็นต้น จะต้องมขี้อตกลงที่ก าหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นจ านวนที่แน่นอนไว้
ล่วงหน้า 
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3. หา้มมใิหก้องทรสัต์ใหใ้ชพ้ืน้ทีห่รอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ก่บุคคลทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่าจะ
น าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใช้ประกอบธุรกจิที่ขดัต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดย
การใหเ้ช่าในแต่ละครัง้ กองทรสัต์ต้องจดัใหม้ขีอ้ตกลงเพื่อใหก้องทรสัต์สามารถเลกิสญัญา
เช่าไดห้ากปรากฏว่าผูเ้ช่าน าอสงัหารมิทรพัยไ์ปใชใ้นการประกอบธุรกจิดงักล่าว 

4. ผู้จดัการกองทรสัต์จะดูแลรกัษาทรพัย์สนิหลกัให้อยู่ในสภาพดพีร้อมต่อการจดัหารายได ้
โดยผู้จ ัดการกองทรสัต์มีหน้าที่จ ัดให้มีการประกันภัยที่เพียงพอและเหมาะสมที่ท าให้
ทรพัยส์นิของกองทรสัต์คนืกลบัสภาพเดมิ เพื่อใหก้องทรสัต์สามารถจดัหาผลประโยชน์ได้
ในลกัษณะเดมิ ซึ่งครอบคลุมถึงวนิาศภยัที่อาจเกดิขึน้กบัอสงัหารมิทรพัย์ การประกนัภัย
ธุรกจิหยุดชะงกั และการประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกทีอ่าจไดร้บัความเสยีหาย
จากอสังหาริมทรพัย์หรือจากการด าเนินการในอสังหาริมทรพัย์ในวงเงินเพียงพอและ
เหมาะสม ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการให้ทรสัตีในนามของกองทรสัต์ และ/หรอื
ผูใ้หกู้้ในกรณีที่กองทรสัต์กูย้มืเงนิ (ถ้าม)ี เป็นผู้รบัผลประโยชน์ร่วมในการประกนัดงักล่าว 
(เวน้แต่ประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก) หรอืในกรณีที่กองทรสัต์จะลงทุนเพื่อให้
ได้มาซึ่งสทิธคิรอบครองโดยเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย์ หรอื เช่าพื้นที่อาคาร หรอื โรงเรอืน 
หรอืสิง่ปลูกสร้าง ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์จะ
ลงทุนมกีารประกนัภยัในวงเงนิที่เหมาะสม และหากทรสัตีในนามของกองทรสัต์ มไิด้เป็น
ผูร้บัผลประโยชน์และผูเ้อาประกนัภยัในการประกนัภยัดงักล่าว เน่ืองจากเหตุใด ๆ เช่นการ
เขา้เป็นผู้รบัผลประโยชน์และผู้เอาประกนัภยัดงักล่าวขดักบัขอ้ก าหนดในสญัญาเช่าหลกั 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามมีาตรการหรอืกลไกทีเ่หมาะสมเพยีงพอใน
การน าเงนิค่าสนิไหมทดแทนมาสรา้งทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ลงทุนขึน้ใหม่เพื่อใหห้าประโยชน์
ได้ต่อไป และ/หรือชดเชยให้แก่กองทรสัต์ส าหรับการขาดประโยชน์ในการครอบครอง
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

5. ในกรณีทีก่องทรสัตไ์ดม้าซึง่กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์และผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรพัย์ดงักล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม ผู้จดัการ
กองทรสัต์ต้องก าหนดค่าเช่าทีเ่รยีกเกบ็จากเจา้ของเดมิในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมเนียมทางคา้
ปกตเิสมอืนเป็นการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ทัว่ไปทีเ่ป็นบุคคลภายนอก 

การกู้ยืมเงินและการ
ก่อภาระผกูพนัของ
กองทรสัต ์

 

 

 

 

 

 

 

1. การกูย้มืเงนิของกองทรสัตจ์ะตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้เท่านัน้ 

(ก) กู้ยืมเงนิเพื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ หรอื สงัหารมิทรพัย์ หรอื อุปกรณ์ ซึ่งเป็น
ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ 

(ข) กูย้มืเงนิเพื่อน ามาใชใ้นการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

(ค) กู้ยืมเงินเพื่อน ามาใช้เพื่อการดูแล ซ่อมบ ารุงรกัษา หรือปรับปรุงทรพัย์สินของ
กองทรสัต์ได้แก่อสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์ หรอือสงัหารมิทรพัย์ที่กองทรสัต์มี
สทิธกิารเช่าให้อยู่ในสภาพดีและพรอ้มน าไปจดัหาผลประโยชน์หรอืสอดคล้องกบั
สภาพตลาดหรอืความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

(ง) กู้ยืมเงินเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของ
กองทรสัตห์รอืทีก่องทรสัตม์สีทิธกิารเช่าเพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของ
กองทรสัต ์หรอืสอดคลอ้งกบัสภาพตลาดหรอืความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป 
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(จ) กูย้มืเงนิเพื่อช าระเงนิกูย้มืหรอืภาระผกูพนัของกองทรสัต์ 

(ฉ) เหตุจ าเป็นอื่นใดตามที่ผู้จดัการกองทรสัต์เหน็สมควรเพื่อบรหิารจดัการกองทรสัต์
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

2. กองทรสัตส์ามารถกูย้มืเงนิไดด้ว้ยวธิกีารดงัต่อไปนี้  

(ก) การขอสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงนิ บรษิัทประกนัชวีติ บรษิทัประกนั
วนิาศภยั และ/หรอืนิตบิุคคลอื่นใดทีส่ามารถใหส้นิเชื่อแก่กองทรสัต์ได ้ทัง้นี้ โดยไม่ขดั
กบักฎหมาย ประกาศ หรอืค าสัง่ใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ข) การออกตราสารหรอืเขา้ท าสญัญาทีม่ลีกัษณะเป็นการกูย้มื ทัง้นี้โดยไม่ขดักบักฎหมาย 
ประกาศ ค าสัง่ใด หรอืหลกัเกณฑใ์ด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3. สดัสว่นการกูย้มืเงนิตอ้งไม่เกนิอตัราสว่นตามทีก่ าหนดในสญัญาและตามทีก่ฎหมายก าหนด 

4. การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต์ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสญัญาและ
ตามทีก่ฎหมายก าหนด  

5. กองทรสัต์จะกูย้มืเงนิหรอืก่อภาระผกูพนัไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็น
ส าคญั และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพัน โดยผู้จ ัดการ
กองทรสัตจ์ะพจิารณาถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกูย้มืเงนิหรอืก่อภาระผกูพนั
เหนือทรพัยส์นิของกองทรสัต์ และพจิารณาถงึหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการกูย้มืเงนิหรอืก่อ
ภาระผกูพนั รวมทัง้ด าเนินการตามเงื่อนไขในสญัญากูย้มืเงนิ และขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง (หาก
มี) จากนัน้น าเสนอต่อทรสัตีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ ทรสัตีสามารถน าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์เพื่อขออนุมตัิได้ตามขอ้ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมทัง้
ประกาศอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และทรสัตเีป็นผูล้งนาม
ผูกพนักองทรสัต์ในการเข้าท าสญัญาเพื่อกู้ยมืเงนิหรอืก่อภาระผูกพนัเหนือทรพัย์สนิของ
กองทรสัต์และในกรณีทีก่องทรสัต์ตอ้งต้องจดัหาหลกัประกนัส าหรบัการกูย้มืเงนิเป็นกรณีที่
กองทรสัต์ต้องน าทรพัย์สนิของกองทรสัต์ไปเป็นหลกัประกนัการกู้ยืมเงินอนัเป็นการก่อ
ภาระผูกพนัใหม่เหนือทรพัย์สนิของกองทรัสต์ การให้หลกัประกนัดงักล่าว กองทรสัต์ต้อง
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ารจดัหาหลกัประกนัดงักล่าวไมม่ี
ผลเป็นการเปลีย่นแปลงวงเงนิหลกัประกนัทีก่องทรสัต์เคยใหไ้วส้ าหรบัการกูย้มืเงนิในครัง้
ก่อนหน้า หรอืไม่เป็นการเปลีย่นแปลงวงเงนิทีท่ าใหห้ลกัประกนัทีก่องทรสัตจ์ะใหแ้ก่เจา้หนี้
ของกองทรสัต์มจี านวนลดลง หรอืกรณีที่ผู้ให้กู้หรอืเจ้าหนี้รายเดมิโอนสทิธเิรยีกร้องตาม
สญัญากูย้มืเงนิ และ/หรอื หลกัประกนัทีม่อียู่แลว้แต่เดมิใหผู้ร้บัโอนสทิธเิรยีกรอ้งซึง่เป็นผูใ้ห้
กูห้รอืเจา้หนี้รายใหม่ กองทรสัต์อาจไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์
กไ็ด ้ 

ในกรณีที่กองทรัสต์กู้ยืมเงินเพื่อน ามาใช้เพื่อการดูแล ซ่อมบ ารุงรักษา หรือปรบัปรุง
ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ หรอืต่อเตมิหรอืก่อสรา้งอาคารเพิม่เตมิบนทีด่นิทีม่อียู่แลว้ซึง่เป็น
ของกองทรสัต์หรอืที่กองทรสัต์มสีทิธกิารเช่าเพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของ
กองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งค านึงถงึก าหนดเวลาเช่าทีเ่หลอือยู่ตามสญัญาเช่า รวมทัง้
เงื่อนไขในสญัญากูย้มืเงนิ และขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง (หากม)ี ดว้ย 



 ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-9 หน้า 12 จาก 72 

การกู้ยืมเงินและการ
ก่อภาระผกูพนัของ
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6. ในกรณีทีก่องทรสัตจ์ะมกีารกูย้มืเงนิ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีใ่นเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(ก) การเปิดเผยจ านวนเงนิกูย้มื และเงนิกนัส ารองเพื่อช าระหนี้ตามสญัญากูย้มืเงนิหรอื
ตามทีม่ภีาระผกูพนัจากการกูย้มืเงนิในแต่ละปีจนกว่าจะช าระหนี้ เสรจ็สิน้ (ถ้าม)ี ใน
แบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีของ
กองทรสัต ์

(ข) การก าหนดวงเงนิกนัส ารองตาม (ก) ที่เหมาะสม โดยค านึงถึงจ านวนเงนิกู้ยมืหรอื
ภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินและระยะเวลาการช าระหนี้ ผลกระทบต่อการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และสถานะเงนิสดทีเ่กดิจากการขาดทุนทีย่งั
ไม่เกดิขึ้น (unrealized loss) จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมินค่า
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(ค) การก าหนดให้กองทรัสต์อาจน าวงเงินกันส ารองของรอบระยะเวลาบัญชีใด 
ที่มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะกันเงินส ารอง ไปรวมเพื่อการกันส ารองในรอบ
ระยะเวลาบญัชถีดั ๆ ไป 

7. กองทรสัต์อาจกู้ยืมเงินโดยการขอสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัท
ประกนัชวีติ บรษิทัประกนัภยั และ/หรอืนิตบิุคคลอื่นใดทีส่ามารถใหส้นิเชื่อแก่กองทรสัต์ได ้
หรอืเขา้ท าสญัญาทีม่ลีกัษณะเป็นการกูย้มื ก่อภาระผูกพันแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต์ หรอื
ท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของทรสัตีได้ ตามหลกัเกณฑ์และค าสัง่ที่
เกีย่วขอ้งอื่นใดทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

8. การกูย้มืเงนิของกองทรสัตไ์ม่ว่าดว้ยวธิกีารใด ตอ้งไม่มลีกัษณะดงันี้ 

(ก) มขีอ้ตกลงและเงื่อนไขท านองเดยีวกบัขอ้ก าหนดของหุน้กูท้ีใ่หไ้ถ่ถอนหุน้กูเ้มื่อมกีาร
เลกิบรษิทั (perpetual bond) 

(ข) มลีกัษณะของอนุพนัธแ์ฝง เวน้แต่เป็นกรณีทีเ่ขา้ลกัษณะทีค่รบถว้นดงันี้  

(1) ให้สิทธิลูกหนี้ ในการช าระหนี้คืนก่อนก าหนด (callable) หรือให้สิทธิ
กองทรสัตใ์นการเรยีกใหล้กูหนี้ช าระหนี้คนืก่อนก าหนด (puttable) 

(2) ก าหนดดอกเบี้ยหรอืผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรอืเป็นอตัราที่ผนัแปร
ตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงนิหรอือตัราดอกเบีย้อื่น 

(3) ไม่มกีารก าหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบีย้หรอืผลตอบแทนทีอ่า้งองิกบัปัจจยั
อา้งองิอื่นเพิม่เตมิ 

(ค) มลีกัษณะเป็นการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

9. ในกรณีทีก่องทรสัตล์งทุนในทรพัยส์นิหลกัทางออ้ม โดยการลงทุนผ่านการถอืหุน้ในบรษิทัที่
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หากบรษิทัดงักล่าวจะมกีารกูย้มืเงนิไม่ว่าดว้ยวธิกีารใด การกูย้มื
เงนิเช่นว่าจะมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัทีก่ าหนดในเรื่องการกูย้มืเงนิและการก่อภาระผกูพนัของ
กองทรสัต์โดยอนุโลม เวน้แต่ในกรณีของสดัส่วนการกูย้มืเงนิ จะพจิารณาเฉพาะในชัน้ของ
กองทรสัตเ์ท่านัน้ 

การประเมินมูลค่า
ทรพัยสิ์น 

การประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนโดยทางตรง 

1. ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิต้องเป็นบุคคลที่ผู้จดัการกองทรสัต์พจิารณาว่ามคีวามเหมาะสม
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ทรพัยสิ์น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และสามารถประเมินมูลค่าทรพัย์สนิให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จรงิได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ 
และมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์กี่ยวกบัการให้ความเหน็ชอบ
บรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิและผูป้ระเมนิหลกั 

(ข) กรณีอสงัหารมิทรพัย์ที่ลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิอาจเป็น
บุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งทางการหรือหน่วยงานก ากับดูแลของ
ประเทศอนัเป็นทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัยก์ าหนดใหส้ามารถท าหน้าทีป่ระเมนิมูลค่า
อสงัหารมิทรพัย์นัน้ ๆ ได้ ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่ปรากฏบญัชีรายชื่อดงักล่าว ผู้ที่ท า
หน้าทีป่ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิตอ้งเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเกีย่วกบัการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ ซึ่งมผีลงานเป็นที่
ยอมรบัอย่างแพร่หลายในประเทศอนัเป็นทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

(2) เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิทีเ่ป็นสากล 

(3) เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครือข่ายกว้างขวางในระดับสากล 
(international firm) 

2. การประเมนิมูลค่าตอ้งไม่กระท าโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิรายเดยีวกนัตดิต่อกนัเกนิสอง
ครัง้ 

3. ในกรณีดงันี้ จะจดัให้มกีารประเมนิมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มกีารตรวจสอบเอกสารสทิธ ิ
และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน 

(ก) เมื่อกองทรสัตจ์ะไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ โดยจะประเมนิล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่เกนิหนึ่งปี 

(ข) เมื่อครบก าหนดสองปีนบัแต่วนัทีม่กีารประเมนิมลูค่าเตม็รปูแบบครัง้ล่าสดุ 

(ค) เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรอืการเปลีย่นแปลงใด ๆ อนัอาจมผีลกระทบต่อการดอ้ยค่า
ของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนอย่างมนียัส าคญั 

(ง) เมื่อทรสัตหีรอืผูส้อบบญัชขีองกองทรสัตร์อ้งขอ 

4. ต้องมีการสอบทานการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิทุกหนึ่งปีนับแต่วนัที่มีการประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิเตม็รปูแบบครัง้ล่าสดุ 

การประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนโดยทางออ้มผ่านการถอืหุน้ในบรษิทั (ถา้ม)ี 

1. ผู้จดัการกองทรสัต์จะจดัให้มีการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัย์ดังกล่าว ทัง้ในชัน้ของ
กองทรสัตแ์ละในชัน้ของบรษิทัทีอ่อกหุน้ดงันี้ 

(ก) การประเมนิมูลค่าในชัน้ของกองทรสัต์คอืการประเมนิมูลค่าตามหลกัเกณฑเ์ดยีวกบั
การประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรสัต์ลงทุนโดยทางตรง โดยค านึงถึง
สดัส่วนการถอืหุน้ของกองทรสัต์ ภาระภาษีของบรษิทัทีก่องทรสัต์เป็นผูถ้อืหุน้ และ
ปัจจยัอื่นทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนโดยทางออ้ม 
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(ข) การประเมินมูลค่าในชัน้ของบริษัทที่ถือกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพย์ ให้ประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์เดียวกับการประเมินมูลค่า
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตล์งทุนโดยทางตรง โดยอนุโลม 

2. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัใหม้กีารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอื่นทีบ่รษิทัทีก่องทรสัต์เป็นผูถ้อืหุน้
ไดล้งทุนไวต้ามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(ก) ใชมู้ลค่ายุตธิรรมตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนที่
ออกโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 

(ข) ในกรณีหลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรบัการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิใด ให้
ใชม้ลูค่าทีเ่ป็นไปตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัหรอืมาตรฐานสากล 

3. ในกรณีที่กองทรสัต์มีการลงทุนในตราสารหนี้หรอืสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการให้กู้ยืมเงิน 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้กีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2. 

การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอื่นทีก่องทรสัตล์งทุน 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้กีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอื่นทีก่องทรสัตล์งทุนโดยใช ้

1. มูลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนที่ออกโดย
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม  

2. ในกรณีหลกัเกณฑต์าม 1. ไม่รองรบัการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิใด ใหใ้ชม้ลูค่า
ทีเ่ป็นไปตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัหรอืมาตรฐานสากล 

การท าธรุกรรม
ระหว่างกองทรสัต์
กบัผูจ้ดัการ
กองทรสัตห์รอื
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
กบัผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์

1. ดา้นสาระของรายการ ตอ้งเป็นธุรกรรมทีเ่ขา้ลกัษณะทีก่ าหนดในสญัญานี้ 

2. ดา้นระบบในการอนุมตักิารท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลที่
เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์อื่นนอกจากที่ได้แสดงขอ้มูลไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนต้องด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติการเข้าท า
รายการ ดงันี้ ได้รบัความเหน็ชอบจากทรสัตี และในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มมีูลค่าเกนิกว่า
หนึ่งลา้นบาท หรอืตัง้แต่รอ้ยละ 0.03 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ขึน้ไป แลว้แต่
มูลค่าใดจะสูงกว่าต้องได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการ
กองทรสัตด์ว้ย และในกรณีทีเ่ป็นธุรกรรมทีม่มีูลค่าตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป หรอืเกนิรอ้ยละ 
3 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทรสัต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รบัมติของที่
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

การท าธรุกรรมท่ี
เป็นการขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหวา่ง
กองทรสัตก์บัทรสัตี 

 

 

 

ในการจดัการกองทรสัต ์ ทรสัตจีะไม่กระท าการใดอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัต ์
ไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของทรสัตเีองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่กรณี
ดงัต่อไปนี้ 

1. เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็นทรสัต ี 

2. ทรสัตีแสดงให้เหน็ได้ว่าได้จดัการกองทรสัต์ในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้งใหผู้้ถอืหน่วยทรสัต์ทราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีไ่ดท้ราบ
ขอ้มูลดงักล่าวมิได้แสดงการคดัค้าน ทัง้นี้ การเปิดเผยข้อมูลและการคดัค้านดงักล่าวให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
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การท าธรุกรรมท่ี
เป็นการขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหวา่ง
กองทรสัตก์บัทรสัตี 

(ก) เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตส์ามารถเขา้ถงึขอ้มลูการจะเขา้ท าธุรกรรมไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

(ข) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูทีส่มเหตุสมผล ซึง่ตอ้งไม่น้อยกว่า 14 วนั 

(ค) มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิกีาร และระยะเวลาในการแสดงการคดัคา้นทีช่ดัเจน โดย
ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14  วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีการขอมติผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เพื่อเข้าท าธุรกรรมดงักล่าว ให้การคดัค้านกระท าในการขอมติผู้ถือ
หน่วยทรสัตน์ัน้ 

(ง) ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์แสดงการคดัคา้นอย่างชดัเจนตามวธิกีารทีม่กีารเปิดเผย
ตาม (ค) ในจ านวนเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ทรัสตีจะกระท าหรือยินยอมให้มีการท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้ งกับ
ประโยชน์ของกองทรสัตไ์ม่ได ้

การเปิดเผยข้อมูล
ของกองทรสัต ์

1. ผู้จดัการกองทรสัต์มีหน้าที่ในการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรสัต์ต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ทรสัต ีและผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ตามทีก่ าหนดในสญัญานี้ เวน้แต่เมื่อมี
การช าระบญัชกีองทรสัต์นัน้ ให้สิ้นสุดหน้าที่ในการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว หาก
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ปฏบิตัิหน้าที่บกพร่อง เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ เปิดเผยขอ้มูลทีท่ าให้
ผูอ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่เปิดเผยขอ้มูลที่ควรต้องแจง้ในสาระส าคญั จนเกดิความรบัผดิตาม
กฎหมายต่อกองทรสัต ์ใหก้องทรสัตม์สีทิธเิรยีกรอ้งโดยตรงต่อผูจ้ดัการกองทรสัต์เพื่อไดร้บั
ชดเชยความเสียหายใด ๆ จากผู้จดัการกองทรสัต์จนเต็มจ านวนตามที่กองทรสัต์ต้อง
เสยีหายจรงิ 

2. นอกจากการเปิดเผยขอ้มูลตามทีก่ าหนดในสญัญานี้ ในกรณีทีม่ปีระกาศ หรอืค าสัง่ใดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานที่มอี านาจตามกฎหมาย
ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลู หรอืน าสง่สารสนเทศใดอนัเกีย่วกบั
การบริหารจดัการกองทรสัต์ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จ ัดการกองทรสัต์ ให้ผู้จดัการ
กองทรสัตป์ฏบิตัติามประกาศ หรอืค าสัง่ดงักล่าวดว้ย 

การจ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละเก้า
สบิของก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัช ี(ก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงดว้ยการหกัก าไรทีย่ ัง
ไม่เกดิขึน้ (unrealized gain) จากการประเมนิค่าหรอืการสอบทานการประเมนิค่าทรพัยส์นิ
ของกองทรสัต์ รวมทัง้การปรบัปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต์ และการหกัดว้ยรายการเงนิส ารองเพื่อการ
ช าระหนี้เงนิกู้ยมืหรอืภาระผูกพนัจากการกู้ยมืเงนิของกองทรสัต์ตามวงเงนิที่ได้ระบุไวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชี้ชวน หรอืแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แล้วแต่
กรณี) โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัช ีหรอืวนัสดุทา้ยของไตรมาสส าหรบั
ไตรมาสล่าสดุทีจ่ะมกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่เกนิ 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัช ีเว้นแต่กรณีที่
กองทรสัต์มกีารเพิ่มทุนกองทรสัต์อาจมกีารจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกนิกว่า 4 ครัง้ต่อ
รอบปีบัญชีก็ได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เดิม ทัง้นี้  กองทรัสต์จะเริ่มจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชแีรกของกองทรสัต์ หากกองทรสัต์มีก าไรเพยีง



 ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-9 หน้า 16 จาก 72 

การจ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์

พอทีจ่ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว 

เงื่อนไขเพิม่เตมิ: 

ส าหรบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรบังวดปีบญัชแีรก ในการพจิารณาจ่ายประโยชน์
ตอบแทนรายปี การก าหนดอตัราจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของผู้จดัการ
กองทรสัต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์ระหว่างรอบปีใดมี
มูลค่าต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธทิี่จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนในครัง้นัน้ และใหส้ะสมประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์
ตอบแทนทีจ่ะใหม้กีารจ่ายในงวดถดัไป ทัง้นี้เงื่อนไขขา้งตน้ตอ้งไม่ขดักบัขอ้ 1. 

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การก าหนดอตัราการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทรสัต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะ
ประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมูลค่าต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 0.10 บาท 
ผู้จดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และให้สะสม
ประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวเพื่อน าไปจา่ยรวมกบัประโยชน์ตอบแทนทีจ่ะใหม้กีารจา่ยในงวด
ถดัไป 

ส าหรบันโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการให้
เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญานี้ เวน้แต่กรณีทีส่ านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่ี
อ านาจตามกฎหมายไดม้กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ 
และ/หรอื ผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 

2. ในกรณีที่กองทรสัต์ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดัการกองทรสัต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

3. หลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนจากกองทรสัตเ์ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ 

การขอมติและการ
ประชมุผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การขอมติเพื่ออนุมตัิในเรื่องใด ๆ ในการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทรสัต์
ตามที่สญัญานี้และพระราชบญัญัติทรสัต์ก าหนดนัน้ ให้กระท าด้วยวธิกีารจดัประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ท่านัน้ 

2. เหตุในการขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ดีงัต่อไปนี้ 

2.1 การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ 

2.2 การออกตราสารหนี้หรอืหลกัทรพัย์ประเภทหนี้ หรอืการกู้ยมืเงนิที่กองทรสัต์ต้อง
จดัหาหลกัประกนัตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ 

2.3 การเพิม่ทุนหรอืการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์ที่มไิดร้ะบุไวเ้ป็นการล่วงหน้าใน
สญัญานี้ 

2.4 การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรสัต์ 

2.5 การท าธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์
ซึ่งมีขนาดรายการตัง้แต่ 20 ล้านบาท หรอืเกนิกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สทุธขิองกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 
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2.6 การเปลีย่นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ 

2.7 การเปลีย่นแปลงหรอืถอดถอนทรสัต ีหรอืการเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตโ์ดยให้
เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ 

2.8 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ในเรื่องที่กระทบสิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมี
นยัส าคญั 

2.9 การเลกิกองทรสัต ์

2.10 กรณีอื่นใดที่ทรสัตีหรอืผู้จดัการกองทรสัต์เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรอืสมควรที่จะ
เสนอเรื่องใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาและมมีตใินเรื่องดงักล่าว 

3. ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีจ่ดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์ย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

3.1 การประชุมสามญัประจ าปีซึง่ต้องจดัใหม้ขีึน้ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี
ของกองทรสัต ์

ส าหรบัการประชุมสามญัประจ าปีที่จดัขึน้ในปี 2563 ให้ผู้จดัการกองทรสัต์จดัให้มี
การประชุมภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทรสัต์ หรอื ภายในวนัที ่
30 มิถุนายน 2563 หรือภายในก าหนดระยะเวลาอื่นใดที่ส านักงาน ก.ล.ต. จะ
ประกาศก าหนดขยายระยะเวลาออกไป แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถงึก าหนดหลงั 

3.2 การประชุมวสิามญั คอื การประชุมคราวอื่นทีม่ใิช่การประชุมสามญัประจ าปีซึง่จะจดั
ใหม้ขีึน้เมื่อมรีายการหรอืเหตุทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้ 

(ก) ผูถ้อืหน่วยทรสัตซ์ึง่ถอืหน่วยทรสัตร์วมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดมีสิทธิเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
ผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืทรสัตเีรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยระบุเหตุผลใน
การขอเรยีกประชุมไวอ้ย่างชดัเจนในหนงัสอืนัน้ 

(ข) ในกรณีเรื่องใดทีท่รสัตเีหน็ว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรอืสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ที่
ประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์พจิารณาและมมีตใินเรื่องนัน้ ใหผู้้จดัการกองทรสัต์
จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(ค) ในกรณีเรื่องใดที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ว่าเป็นกรณีจ าเป็น หรอืสมควรที่จะ
เสนอเรื่องใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาและมมีตใินเรื่องนัน้ 

4. ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีใ่นการเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยในการเรยีกประชุมผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งปฏบิตัติามวธิกีารเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีส่ญัญา
นี้ก าหนด และใหจ้ดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม มรีายละเอยีดเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของผู้
ถือหน่วยทรสัต์ โดยอย่างน้อยต้องมีขอ้มูลเกี่ยวกบัวธิกีารประชุมและการออกเสยีงลงมต ิ
ตลอดจนระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตาม
สมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา 
แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ในเรื่องดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่มกีาร
ขอมตขิองผูถ้ือหน่วยทรสัต์ ให้รวมถึงความเหน็เกีย่วกบัผลกระทบที่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์อาจ
ไดร้บัจากการลงมตใินเรื่องนัน้ ๆ ดว้ย ผู้จดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งจดัส่งหนงัสอืนดัประชุมถงึ
ผูถ้อืหน่วยทรสัตล่์วงหน้าก่อนวนัประชุมตามระยะเวลาดงันี้ 
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(ก) 14 วัน ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมีวาระที่ต้องได้มติผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(ข) 7 วนั ในกรณีอื่นนอกจาก (1) 

ทัง้นี้ ให้ประกาศการนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์รายวนัแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบบัไม่
น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ในกรณีตามข้อ 3.2 (ก) และ ข้อ 3.2 (ข) หากผู้จ ัดการกองทรสัต์มิได้ด าเนินการเรียก
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลา 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เมื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ซึ่งถือหน่วยทรสัต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอให้เรยีกประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตแ์ละ/หรอืมไิดด้ าเนินการเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตภ์ายในระยะเวลา 1 เดอืน 
นับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอืจากทรสัตเีมื่อทรสัตีเหน็ว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรอืสมควรที่จะเสนอ
เรื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์พิจารณาและมมีติในเรื่องนัน้ ให้ทรสัตีด าเนินการเรยีก
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ด ้

5. การประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ ต้องมผีู้ถือหน่วยทรสัต์มาประชุมไม่น้อยกว่า  25 คนหรอืไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทัง้หมด และต้องมหีน่วยทรสัต์นับรวมกนัไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

6. การด าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม 
เว้นแต่ที่ประชุมจะมมีตใิห้เปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 
ของจ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซึง่มาประชุม โดยเมื่อทีป่ระชุมพจิารณาเสรจ็ตามระเบยีบวาระ
แล้ว ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้น
หนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้

ในกรณีที่ที่ประชุมพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสรจ็ หรอืพจิารณาเรื่องทีผู่้ถือ
หน่วยทรสัต์เสนอไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุม
ก าหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป และใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ส่งหนังสอืนัด
ประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่น้อย
กว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์ไม่น้อย
กว่า 3 วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

7. เวน้แต่สญัญานี้จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีทัว่ไป ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

(ข) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(1) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ 
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การขอมติและการ
ประชมุผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์

(2) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนช าระแล้วของกองทรสัต์ที่มิได้ระบุไว้เป็นการ
ล่วงหน้าในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(3) การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรสัต์ 

(4) การท าธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการ
กองทรสัต์ ซึง่มขีนาดรายการตัง้แต่ 20 ลา้นบาท หรอืเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า 

(5) การเปลีย่นแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(6) การเปลีย่นแปลงหรอืถอดถอนทรสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(7) การแก้ไขเพิ่ม เติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั 

(8) การเลกิกองทรสัต ์

8. มติของผูถ้ือหน่วยทรสัต์ที่จะเป็นผลให้กองทรสัต์หรอืการจดัการกองทรสัต์มลีกัษณะที่ขดั
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศนี้ หรือหลักเกณฑ์อื่นตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบญัญตัทิรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาด
ทุน พ.ศ. 2550 ใหถ้อืว่ามตนิัน้ไม่มผีลบงัคบั 

9. กรณีทีม่ปีระกาศก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตแิละการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ไว้
เป็นการเฉพาะ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเรื่องนัน้ 

10. ทัง้นี้ ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญตัทิรสัต ์และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง ใหท้รสัตแีต่งตัง้บุคคล
หนึ่งเพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์มีอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม หากการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ในวาระใดมกีารพจิารณาเรื่องทีป่ระธานในทีป่ระชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์มสี่วนได้
เสยี ให้ประธานออกจากห้องประชุมในวาระนัน้ และให้ผู้จดัการกองทรสัต์น าเสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์พิจารณาแต่งตัง้ ให้เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ในวาระนัน้ ๆ หากการประชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์ในวาระใดมกีารพจิารณาเรื่อง
ที่ทรสัตีหรอืผู้จดัการกองทรสัต์มสี่วนได้เสยี ให้ทรสัตีหรอืผู้จดัการกองทรสัต์และตวัแทน
ของทรสัตีหรอืผู้จดัการกองทรสัต์ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว (ในกรณีทีท่รสัตีหรอื
ผูจ้ดัการกองทรสัต์และตวัแทนของทรสัตีหรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์เป็นผูถ้ือหน่วยทรสัต์) ใน
กรณีที่ทรสัตีมีส่วนได้เสยีในวาระใด ให้ผู้จดัการกองทรสัต์น าเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้ือหน่วยทรสัตใ์นวาระ
นัน้ ๆ ในกรณีที่ทัง้ทรสัตีและผู้จดัการกองทรสัต์มสี่วนได้เสยีในวาระใด ให้ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตพ์จิารณาแต่งตัง้บุคคลใดบุคคลหนึ่งขึน้เป็นประธานในทีป่ระชุม 

การจ ากัด สิท ธิ ใน
ก ารรับ ป ระ โย ช น์
ต อ บ แ ท น  ก า ร
จดัการกบัประโยชน์
ตอบแทน และสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

1. การจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูจ้ดัการกองทรสัต์อยู่ใน
บงัคบัต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารจดัสรรหน่วยทรสัต์ตามทีก่ าหนดในตาม ประกาศทจ. 
49/2555 โดยจะจดัสรรให้แก่บุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทรสัต ์หรอืในสดัสว่นอื่นใดทีส่ านกังาน 
ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 

2. ผู้ถือหน่วยทรสัต์หรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่ถือหน่วยทรสัต์เกินกว่า
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ของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ อัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร.
14/2555 และประกาศ สช.29/2555 (แลว้แต่กรณี) มขีอ้จ ากดัสทิธใินการรบัประโยชน์ตอบ
แทน โดยผู้ถือหน่วยทรสัต์ หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของผู้ถือหน่วยทรสัต์ดงักล่าวจะได้รบั
ประโยชน์ตอบแทนเพยีงเท่าที่เป็นไปตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ในส่วนทีอ่ยู่ในอตัราที่
ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร.14/2555 และประกาศ สช.29/2555 (แล้วแต่กรณี) 
ก าหนด โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้กีารค านวณหาจ านวนหน่วยทรสัต์ทีม่สีทิธใินการ
ได้รบัประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรสัต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้
วิธีการเฉลี่ยตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์แต่ละราย (Pro Rata 
Basis) เป็นฐานในการค านวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงาน ก.ล.ต. 
จะประกาศก าหนด สัง่การ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ส่วนประโยชน์ตอบแทนที่ไม่อาจจ่าย
แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ดงักล่าวนัน้ให้ตกเป็นของผู้ถือหน่วยทรสัต์รายอื่นตามสดัส่วนการถือ
หน่วยทรสัต์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะพจิารณาจดัสรรประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธไิดร้บัในคราวนัน้ หรอืในคราวอื่นใด 

3. เนื่องจากทรพัย์สนิหลกัที่กองทรสัต์จะลงทุนครัง้แรกไม่รวมถึงกรรมสทิธิใ์นที่ดิน ดงันัน้
กองทรสัตจ์งึยงัไม่ตกอยู่ภายใต้ขอ้จ ากดัเรื่องสดัส่วนการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้ว อย่างไร
กด็ ีหากในอนาคตกองทรสัตม์นีโยบายการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่เป็นการลงทุนเพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมสทิธิใ์นที่ดนิ ซึง่การถือครองที่ดนิในประเทศไทยมขีอ้ก าหนดของกฎหมาย
เกีย่วกบัสดัส่วนการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้ว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์
ใหแ้ก่ผูล้งทุนต่างดา้วเกนิรอ้ยละ 49 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยท รัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในประกาศทจ. 49/2555 มขีอ้จ ากดัสทิธใินการรบัประโยชน์ตอบแทน 
โดยจะไดร้บัประโยชน์ตอบแทนเพยีงเท่าทีเ่ป็นไปตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ในส่วนที่
อยู่ในอตัราทีป่ระกาศทจ. 49/2555 ก าหนด 

สิทธิ หน้าท่ีและ
ความรบัผิดชอบของ 
ทรสัตี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทรสัตมีสีถานะเป็นนิตบิุคคล มอี านาจและความสามารถทางกฎหมาย รวมทัง้มสีทิธใินฐานะ
ผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์นิหรอืผูม้สีทิธเิหนือทรพัยส์นิและมหีน้าทีจ่ดัการกองทรสัต์ตามสญัญา
ฉบบันี้ และตามพระราชบญัญตัทิรสัต์ 

2. ทรสัตไีม่ต้องรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัต์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืบุคคล
ใด ๆ จากการปฏบิตัหิน้าทีข่องทรสัต ีหากทรสัตไีดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและ
ระมดัระวงัเยีย่งผูม้วีชิาชพี รวมทัง้ดว้ยความช านาญ โดยปฏบิตัิต่อผู้ถอืหน่วยทรสัต์อย่าง
เป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ และเป็นไปตามสญัญานี้  ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มติของผู้ถือหน่วยทรสัต์ และข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์(ถา้ม)ี 

3. ในการนี้ แมท้รสัตไีม่ตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
ให้ทรสัตยีงัมหีน้าที่ด าเนินการเรยีกรอ้งต่อผูท้ี่ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่กองทรสัต์ หรอืผู้
ถอืหน่วยทรสัต ์เพื่อใหก้องทรสัต ์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดร้บัชดเชยความเสยีหายตามความ
เป็นจรงิ 

4. ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบต่อที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือบุคคล 
ใด ๆ จากการกระท าหรอืการงดเวน้กระท าการใด ๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ หากว่าทรสัตี
ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการก ากับดูแลและ
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สิทธิ หน้าท่ีและ
ความรบัผิดชอบของ 
ทรสัตี 

ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จ ัดการกองทรัสต์เพื่อ ให้เป็นไปตามสัญญานี้  และ
พระราชบัญญัติทรสัต์ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว ในกรณีเช่นว่านี้ให้กองทรสัต์
โดยทรสัตีมีสทิธเิรยีกร้องโดยตรงต่อผู้จดัการกองทรสัต์เพื่อให้ผู้จดัการกองทรสัต์ชดเชย
เยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ใหแ้ก่กองทรสัต ์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามความเป็นจรงิ 

5. ทรสัตจีะไม่กระท าการใดอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัต์ ไม่ว่าการกระท านัน้
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรสัตีเอง หรือประโยชน์ของผู้อื่น ยกเว้น เป็นการเรยีกเก็บ
ค่าตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็นทรสัต ีหรอืทรสัตแีสดงใหเ้หน็ไดว้่าไดจ้ดัการกองทรสัต์ใน
ลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ทราบก่อนอย่าง
เพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

6. ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่มผีู้จดัการกองทรสัต์ หรอืมเีหตุที่ท าให้ผู้จดัการกองทรสัต์ และ/หรอืผู้ที่
ได้รบัมอบหมาย (ถ้าม)ี ไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได ้ทรสัตีเป็นผู้มหีน้าที่จดัการกองทรสัต์
ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจ ากัดมิให้เกิดความเสยีหายอย่างร้ายแรงต่อ
ประโยชน์ของกองทรสัตห์รอืผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ัง้ปวง 

7. อนึ่ง ทรสัตีและกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัทรสัตีจะถือหน่วยทรสัต์ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรสัต์ หรือในสดัส่วนอื่นใดตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. จะก าหนด หรอืจะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไป 

การจ ากดัความรบั
ผิดของทรสัตีและ
การชดใช้ความ
เสียหายให้แก่ทรสัตี 

1. ความรบัผดิต่อบุคคลใดตามสญัญาซึง่ทรสัตไีดก้ระท าในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ รวมถึง
ความรบัผดิต่อบุคคลใดอนัเกดิจากหรอืทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิใด ๆ ของกองทรสัต์ใหม้จี านวน
จ ากดั โดยทรสัตจีะต้องรบัผดิต่อบุคคลภายนอกดงักล่าวไม่เกนิจ านวนเงนิชดใชค้่าเสยีหาย
ที่ทรสัตีจะได้รบัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นี้ ในกรณีที่ทรสัตีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
พระราชบญัญัติทรสัต์ก าหนดไว้ โดยเจตนา โดยไม่สุจรติหรอืโดยประมาทเลนิเล่ออย่าง
รา้ยแรง ในกรณีเช่นว่านี้ ทรสัตจีะมขีอ้ยกเวน้ความรบัผดิมไิด ้

การแต่งตัง้ เง่ือนไข
และวิธีการ
เปล่ียนแปลง และ
ค่าตอบแทนของ 
ทรสัตี 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การเปลี่ยนแปลงหรอืถอดถอนทรสัตีจะต้องกระท าโดยอาศยัมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

2. เหตุในการเปลีย่นแปลงหรอืถอดถอนทรสัตมีดีงัต่อไปนี้ 

(1) ทรสัตลีาออกจากการท าหน้าที ่

(2) ทรสัตถีูกพทิกัษ์ทรพัย ์หรอื สิน้สภาพนิตบิุคคล 

(3) ทรสัตชี าระบญัช ี

(4) ทรัสตีหยุดประกอบกิจการโดยสมัครใจ หรือ ตามค าสัง่พักการประกอบธุรกิจ
เป็นทรสัตเีป็นการชัว่คราว หรอืสัง่เพกิถอนการอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิเป็นทรสัตี 

(5) ทรสัตถีูกถอดถอนจากการท าหน้าที ่

(6) เมื่อทรสัตีไม่สามารถด ารงเงินกองทุน  และไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(7) ทรสัตมีไิดจ้ดัการกองทรสัตต์ามหน้าที่ทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ หรอืพระราชบญัญตัทิ
รสัต์ หรอืกระท าการ หรืองดเว้นกระท าการอนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญัต ิ
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การแต่งตัง้ เง่ือนไข
และวิธีการ
เปล่ียนแปลง และ
ค่าตอบแทนของ 
ทรสัตี 

ทรสัต ์หรอืกฎหมายอื่นใดซึง่มใิช่ความผดิลหุโทษ และทรสัตไีม่อาจเยยีวยาแกไ้ขให้
สิน้ไปไดภ้ายในระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนัทีผู่จ้ดัการกองทรสัตแ์จง้ใหท้รสัตทีราบถงึ
เหตุดงักล่าว 

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงทรสัตีไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สญัญานี้ยงัคงมผีลบงัคบัใช้และไม่มี
ผลกระทบต่อสถานะของกองทรสัต ์ทัง้นี้ เมื่อทรสัตรีายใหม่เขา้ท าหน้าทีแ่ทนทรสัตรีายเดมิ 
ทรสัตรีายใหม่ตอ้งผกูพนัตามสทิธแิละหน้าทีข่องคู่สญัญาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ทุกประการ 

4. ค่าตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมของทรสัตใีหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
และหน้าท่ีของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1. ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะทีเ่ป็นผูท้ีม่วีชิาชพีซึง่ไดร้บัความไวว้างใจ ดว้ย
ความระมัดระวงั ซื่อสตัย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์อย่างเป็นธรรมเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญานี้และกฎหมาย
หลกัเกณฑ์และประกาศที่เกีย่วขอ้ง ตลอดจนสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ขอ้ผูกพนัที่
ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่ เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ (ถ้ามี) และมติของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ และผู้จดัการกองทรสัต์ต้องรบัผิดอย่างไม่มีข้อจ ากดัความรบัผิดในกรณีที่
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละ/หรอืปฏบิตัหิน้าทีไ่ม่ถูกต้องครบถ้วน ทัง้นี้ ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัต ์
ซึง่รวมถงึการลงทุนในทรพัยส์นิของกองทรสัต ์และการดูแลจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต ์
ทัง้ทรพัยส์นิหลกั และทรพัยส์นิอื่นของกองทรสัต์ 

2. อนึ่ง ในการบรหิารจดัการกองทรสัต์ ในกรณีทีผู่้จดัการกองทรสัต์ประสงคจ์ะมอบหมายให้
บุคคลอื่นเป็นผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์ (Property Manager) บรหิารอสงัหารมิทรพัย์แทน
ตน ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าทีค่ดัเลอืกบุคคลดงักล่าวดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั เพื่อให้
ไดผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ทีม่คีุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์ ตลอดจนจดัท าสญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัย์ให้สอดคล้องและไม่ขดักบัสญัญานี้และควบคุมดูแลการปฏบิตัิหน้าที่ของ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ดงักล่าวเพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าที่และความ
รบัผดิชอบเป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญานี้ 

3. ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์ประสงค์จะถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์
และกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 50 
ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทรสัต ์หรอืในสดัสว่นอื่นใดตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. จะก าหนด หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไป 

การเปล่ียนแปลง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

 

 

 

 

1. เหตุในการเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ก่ 

(ก) ผูจ้ดัการกองทรสัตล์าออก 

(ข) ผูจ้ดัการกองทรสัตถ์ูกถอดถอนจากการท าหน้าที ่

(ค) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถด ารงเงินกองทุน  และไม่สามารถปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑใ์นประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ง) ส านักงาน ก.ล.ต. สัง่เพกิถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรสัต์หรอืสัง่
พกัการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรสัต์เป็นเวลาเกินกว่าที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 
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การเปล่ียนแปลง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(จ) ผูจ้ดัการกองทรสัต์สิน้สภาพนิตบิุคคลหรอืช าระบญัช ีหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะ
เป็นค าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาดหรอืไม่กต็าม หรอืมกีารร้องขอให้ฟ้ืนฟูกจิการของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ฉ) ทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงใหเ้ปลีย่นแปลงผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์

2. ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจถูกถอดถอนจากการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์เมื่อปรากฏเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) ปรากฏว่าผู้จ ัดการกองทรัสต์มิได้จัดการกองทรัสต์ตามหน้าที่ให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้  พระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย์ หรอืประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืประกาศที่เกีย่วขอ้งอื่นใด และ
การไม่ปฏิบตัิหน้าที่นัน้ ทรสัตีเห็นว่าเป็นการก่อหรอือาจก่อให้เกิดความเสยีหาย
อย่างรา้ยแรงต่อกองทรสัต์และ/หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และไม่สามารถเยยีวยาความ
เสยีหายนัน้ไดภ้ายในระยะเวลา 60 วนั นับแต่วนัทีท่รสัตแีจ้งให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์
ทราบถงึเหตุดงักล่าว 

(2) ปรากฏขอ้เทจ็จรงิต่อทรสัตวี่าผู้จดัการกองทรสัตม์ลีกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ในหมวด 1 หรอื ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 
29/2555 และไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืปฏบิตัติามค าสัง่แต่ไม่
สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาทีส่ านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด 

(3) ปรากฎข้อเท็จจริงว่าการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ของส านักงาน 
ก.ล.ต.สิน้สดุลง และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ไดร้บัการต่ออายุการใหค้วามเหน็ชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

3. ในกรณีทีป่รากฎเหตุถอดถอนผู้จดัการกองทรสัต์ตามขอ้ 2 (ก) ให้ทรสัตเีป็นผูม้อี านาจใน
การถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัต์โดยใหท้รสัตเีรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อขอมตจิากผู้
ถือหน่วยทรัสต์และด าเนินการแต่งตัง้ผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่ ทัง้นี้  การถอดถอน
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ตดัสทิธขิองทรสัตใีนอนัที่จะได้รบัชดใช้ค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
อนัเกดิขึน้จากการทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์ผิดสญัญา และ ทรสัตไีม่ตอ้งรบัผดิชดใชค้่าเสยีหาย
ใด ๆ ที่เกดิขึน้กบัผู้จดัการกองทรสัต์เพราะการถอดถอนผู้จดัการกองทรสัต์โดยอาศยัเหตุ
ตามสัญญานี้  สัญญาแต่งตั ้งผู้จ ัดการกองทรัสต์  และตามพระราชบัญญัติทรัสต ์
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ให้ผู้จดัการกองทรสัต์รายเดิมมหีน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ทรสัตี หรอืผู้จดัการ
กองทรสัต์รายใหม่ แลว้แต่กรณี สามารถปฏบิตัิหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าว
รวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนงัสอืเพื่อรบัรองความถูกตอ้งครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหท้รสัตี
หรอืผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ รวมถึงลงนามในเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบ
เอกสารและข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จดัการกองทรสัต์ที่ผ่านมาให้แก่ทรสัตี หรือ
ผู้จ ัดการกองทรสัต์รายใหม่ตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่
สามารถด าเนินการในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการบรหิารจดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างสมบรูณ์  

5. ในกรณีที่กองทรสัต์ไดท้ าสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบับุคคลใด ๆ เช่น สญัญากู้ยมืเงนิ และใน



 ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-9 หน้า 24 จาก 72 

การเปล่ียนแปลง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

สญัญา หรอืขอ้ตกลงดงักล่าวมขีอ้ก าหนดใหก้ารเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งเป็นไป
ตามเงื่อนไขใด ๆ การเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้
ในสญัญา หรอืขอ้ตกลงนัน้ดว้ย 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย 

 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีจ่ะเรยีกเกบ็จากทรพัยส์นิของกองทรสัตไ์ดต้อ้งเป็นค่าใชจ้่ายที่
จ าเป็นและสมควรซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต์โดยตรง โดยจะเรยีกเกบ็ได้
ไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในสญัญา 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ดแ้ก่ 

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิใหเ้ป็นไปตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชยก์ าหนด )ถา้มี(  

(2) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรสัต์ให้เป็นไปตามอตัราที่นายทะเบยีนหน่วยทรสัต์
ก าหนด 

(3) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรสัต์ให้
เป็นไปตามอตัราทีน่ายทะเบยีนหน่วยทรสัตก์ าหนด 

(4) ค่าธรรมเนียมในการจดแจง้การจ าน าหน่วยทรสัต์กบันายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ให้
เป็นไปตามอตัราทีท่รสัตแีละหรอืนายทะเบยีนหน่วยทรสัตก์ าหนด 

(5) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือนายทะเบียน
หน่วยทรสัต์ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากกรณีปกต ิ
ใหเ้ป็นไปตามทีจ่่ายจรงิ 

การแก้ไขเพ่ิมเติม
สญัญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญานี้ต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบัเจตนารมณ์ในการก่อตัง้กองทรสัต์ และ
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และต้องด าเนินการให้สอดคล้องกบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในสญัญา
กูย้มืเงนิ หรอืขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง (หากม)ี 

2. การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญานี้ในเรื่องทีก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อื
หน่วยทรสัต์ เวน้แต่เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิตามค าสัง่ของส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา  21
แห่งพระราชบญัญตัทิรสัต ์

3. การแก้ไขสัญญานี้  ในประเด็นที่ไม่กระทบสิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือเ ป็นการแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดทีเ่หน็ไดช้ดัแจง้ คู่สญัญาสามารถกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์

4. ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ออกกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ หนงัสอืเวียน ค าผ่อน
ผนั ยกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั 
ค าสัง่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั ให้ทรสัตีมีอ านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสญัญานี้ได้
ตามที่เห็นสมควรโดยปรกึษาหารอืร่วมกับผู้จดัการกองทรสัต์ ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ที่เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว
โดยไม่ตอ้งขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

5. หากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญานี้ในกรณีอื่นใดอนัจะเป็นคุณต่อกองทรสัต์และผู้
ถอืหน่วยทรสัต์มากกว่าขอ้ตกลงและเงื่อนไขเดมิ และไม่กระทบสทิธขิองผู้ถอืหน่วยทรสัต์



 ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-9 หน้า 25 จาก 72 

การแก้ไขเพ่ิมเติม
สญัญา 

โดยรวมในทางที่ท าให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์เสียประโยชน์ ให้ทรัสตีมีอ านาจในการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสญัญานี้ได้ตามที่เห็นสมควรโดยปรึกษาหารือร่วมกับผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าว ทรสัตไีม่จ าตอ้งขอมตทิีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต ์

การเลิกกองทรสัต ์ ทรสัตจีะเลกิกองทรสัต ์เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ 

1. เมื่อจ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัตล์ดลงเหลอืน้อยกว่า 35 ราย 

2. เมื่อมีการจ าหน่ายทรพัย์สินหลกั และผู้จ ัดการกองทรสัต์ไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้
กองทรสัต์ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์เป็นมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าห้ารอ้ยล้านบาท หรอืไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัทีจ่ าหน่าย
ไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัดงักล่าว 

3. กรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรสัต์ แต่ทรสัตีไม่สามารถหาผู้ที่มีคุณสมบตัิ
เหมาะสมในการเป็นผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ได้ภายในที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด นับแต่วนัที่การปฏบิตัิหน้าที่ของผูจ้ดัการกองทรสัต์รายเดมิสิน้สุดหรอืทรสัตไีด้ใช้
ความพยายามตามสมควรในการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ผู้จ ัดการ
กองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยังไม่สามารถแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ได้ ในกรณี
ดงักล่าวนี้ ใหท้รสัตขีอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นการเลกิกองทรสัต์ 

4. เมื่อมีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตัง้ทรัสตีรายใหม่ เพราะมีเหตุอันมิอาจ
หลกีเลีย่งได ้และผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้อ้งขอต่อศาลใหม้กีารแต่งตัง้ทรสัตรีายใหม่แลว้ แต่มอิาจ
แต่งตัง้ได ้

5. เมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตม์มีตใิหเ้ลกิกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในสญัญานี้ 

6. เหตุอื่นตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตีและผู้จ ัดการกองทรัสต์ตามสัญญานี้  ทรัสตีและผู้จ ัดการ
กองทรสัต์มหีน้าทีใ่ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรในการด าเนินการเพื่อป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ กล่าวคอื 

2. ทรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัตต์้องไม่มผีลประโยชน์อื่นทีอ่าจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ด
ของกองทรสัต์ และหากมกีรณีที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้องสามารถ
แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที่สามารถรองรบัให้การจดัการกองทรสัต์ด าเนินไปใน
ลักษณะที่เป็นธรรม ไม่ เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3. ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์มกีารจดัการกองทรสัต์อื่นอยู่ดว้ย ทรพัยส์นิหลกัจะต้องไม่เป็น
ทรัพย์สินประเภทเดียวกับที่ขออนุญาตเสนอขายเข้ากองทรัสต์ เว้นแต่ เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

4. กองทรสัตจ์ะไม่เขา้ท ารายการใดทีอ่าจสง่ผลใหท้รสัตไีม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 
เช่น การซือ้อสงัหารมิทรพัยจ์ากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัตซีึง่อาจท าใหท้รสัตไีม่สามารถ
ให้ความเหน็เกี่ยวกบัการตรวจสอบและสอบทานของผู้จดัการกองทรสัต์ได้อย่างเป็นอสิระ 
เป็นตน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้จดัการกองทรสัต์ หรอืผู้ก่อตัง้ทรสัต์ประสงค์จะถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์
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ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์ หรือผู้ก่อตัง้ทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรสัต ์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทรสัตห์รอืในสดัส่วนอื่นใดตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. 
จะก าหนด 
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9.3 ช่องทางท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะสามารถขอดสู าเนาสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

การบรหิารจดัการกองทรสัต์จะอยู่ภายใต้ขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถขอดู
ส าเนาสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ดท้ีผู่จ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัต ีไดใ้นช่วงเวลาท าการของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตี 

9.4 ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

9.4.1 ข้อมูลทัว่ไป  

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ (REIT Manager) ของกองทรสัต์เป็นบรษิัทจ ากดัซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย
เมื่อวนัที่ 28 มถุินายน 2560 โดยมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
10,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 1,000 บาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อปฏบิตัหิน้าที่บรหิารจดัการกองทรสัต์โดยเฉพาะ 
โดยมบีรษิทั ภริชับุรโีฮลดิง้ จ ากดั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทั เป็นจ านวนรอ้ยละ 70 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 

ตารางดงัต่อไปนี้แสดงสรุปขอ้มลูทีส่ าคญัเกีย่วกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

ช่ือบริษทั บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

เลขทะเบียนบริษทั 0105560105952 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษทั 28 มถุินายน 2560 

ท่ีตัง้ของบริษทั 591 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
10110 

การติดต่อบริษทั  โทรศพัท:์ 02-261-0170  

เวบ็ไซต:์ www.bofficereit.com 

อเีมล: boffice.brrm@bhirajburi.co.th 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

ลกัษณะและขอบเขตการด าเนินธรุกิจ ท าหน้าที่ เป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์

(REIT Manager) 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ (สดัส่วนการถือหุ้น) 1. บรษิทั ภริชับุรโีฮลดิง้ จ ากดั (รอ้ยละ 70.00) 

2. นางสาวปนิษฐา บุร ี(รอ้ยละ 14.98) 

3. นายปิตภิทัร บุร ี(รอ้ยละ 14.98)  

รายช่ือกรรมการ 1. นางประพรี ์บุร ี(ประธานกรรมการ) 

2. นางสโรชา บุร ี(กรรมการบรหิาร) 

3. นางทพิยภ์าพร เกดิผล (กรรมการอสิระ)  

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

ทีม่า: ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

http://www.bofficereit.com/
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9.4.2 ผูถ้ือหุ้นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1) รายช่ือผูถ้ือหุ้น 

 
ช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ 

รอ้ยละของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

1.  บรษิทั ภริชับุรโีฮลดิง้ จ ากดั 7,000 70.00 

2.  นางสาวปนิษฐา บุร ี 1,498 14.98 

3.  นายปิตภิทัร บุร ี 1,498 14.98 

4.  นายประสาน ภริชั บุร ี 2 0.02 

5.  นางประพรี ์บุร ี 2 0.02 

 รวม 10,000 100.00 

ทีม่า: ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

โดยผูถ้อืหุน้ล าดบัที ่4 และ 5 เป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกนัเน่ืองจากเป็นสาม ีภรรยากนัถูกตอ้งตามกฎหมาย และ
ในล าดบัที ่5 นางประพรี ์บุร ีด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร และผูม้อี านาจลงนามของบรษิทั 
ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

9.4.3 โครงสรา้งการจดัการ  

โครงสร้างการจัดการของผู้จ ัดการกองทรสัต์ (REIT Manager) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ
เจา้หน้าทีบ่รหิารตามโครงสรา้งสายการบรหิารงานดงันี้ 

  
ทีม่า: ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 

  

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ประธานกรรมการ     นางประพรี์ บุร ี

กรรมการบริหาร       นางสโรชา บุร ี

กรรมการอิสระ         นางทพิยภ์าพร เกดิผล 

นายอรรถกร  เนตรเ์นรมติรด ี

แผนกก ากบัการ
ปฏิบติังาน 

แผนกบญัชี แผนกนักลงทุนสมัพนัธ์ แผนกพฒันาธรุกิจ 



 ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-9 หน้า 29 จาก 72 

9.4.4 คณะกรรมการบริษทั 

ช่ือ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 

(ย้อนหลงั 5 ปี) 

นางประพรี ์บุร ี ประธานกรรมการ  เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมจากสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification 
Program (DCP 
174/2013)  

 Role of the Chairman 
Program Class 
34/2014  

 Boardroom Success 
through Financing & 
Investment (BFI) รุ่น
ที ่5 ปี 2561 

 

ด ารงต าแหน่ง 

 2560 – ปัจจุบนั ประธาน
กรรมการบรหิาร บรษิทั ภริชั 
รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 2527 – ปัจจุบนั ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารสายงาน
การเงนิกลุ่มภริชับุร ี 

 2560 – 2561 รองนายก
สมาคมการแสดงสนิคา้ (ไทย) 

 2559 – 2560 อนุกรรมการ
การประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานผูอ้ านวยการ 
ส านกังานสง่เสรมิการจดั
ประชุมและนิทรรศการ 
(องคก์ารมหาชน) 

 2559 – 2560 อนุกรรมการ
พฒันาระบบบรหิาร 
ส านกังานสง่เสรมิการจดั
ประชุมและนิทรรศการ 
(องคก์ารมหาชน) 

 2558 – 2560 กรรมการ
สง่เสรมิการจดัประชมุและ
นิทรรศการ ส านกังาน
สง่เสรมิการจดัประชมุและ
นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 

 2558 – 2560 อนุกรรมการ
กลยุทธแ์ละแผนงาน และการ
บรหิารความเสีย่ง ส านกังาน
สง่เสรมิการจดัประชมุและ
นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 

 2558 – 2559 นายกสมาคม
การแสดงสนิคา้ (ไทย) 
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ช่ือ ต าแหน่ง วฒิุการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 

(ย้อนหลงั 5 ปี) 

นางสโรชา บุร ี กรรมการบรหิาร ปรญิญาตร ี
สาขาการเงนิและบรหิาร 
University of Virginia 

การอบรมจากสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) 

 Corporate 
Governance for 
Executive (CGE 
10/2018) 

 Director Certification 
Program (DCP 
266/2018) 

 Diploma Examination 
(Exam 67/2018) 

ด ารงต าแหน่ง 

 2560 – ปัจจุบนั  
กรรมการบรหิาร บรษิทั ภริชั 
รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 2559 – ปัจจุบนั  
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
สายงานการเงนิ กลุ่มภริชับุร ี 

 2552 – 2559   
ผูอ้ านวยการ วาณชิธนกจิ 
ควบรวมและซือ้ขายกจิการ 
บรษิทั The Quant Group 

นางทพิยภ์าพร เกดิผล กรรมการอสิระ ปรญิญาตร ี
สาขาบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ด ารงต าแหน่ง 

 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ
อสิระ บรษิทั ภริชั รที แมน
เนจเมน้ท ์จ ากดั 

 2557 – 2560 ทีป่รกึษา
คณะกรรมการดา้นการบญัชี
ภาษอีากร สภาวชิาชพีบญัช ี

 2547 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษา 
บรษิทั บา้นป ูจ ากดั 
(มหาชน) 

 2546 – ปัจจุบนั กรรมการ
อสิระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ต
อรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ
และเหรญัญกิ วปรอ. 4313 
วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 
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กรรมการ กรรมการผู้จดัการ หวัหน้าฝ่าย และผู้ด ารงต าแหน่งเทยีบเท่าทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น ซึง่รบัผดิชอบใน
สายงานเกีย่วกบัการดูแลจดัการกองทรสัต์ฯ ของผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าด้วยลกัษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน การบรหิารจดัการกองทรสัต์ฯ จะอยู่ภายใต้
ขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

โดยกรรมการบรษิทัตอ้งไม่เป็นบุคคลทีม่ชีื่ออยู่ในบญัชรีายชื่อบุคคลทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เหน็
ว่าไม่สมควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์และต้องไม่มลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและ
ผู้บรหิารของบรษิัท และไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัย์ กฎหมายว่าด้วยการ 
ประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย์ และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่า
ด้วยการประกนัวนิาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ ฟอกเงนิ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวกบัธุรกิจ
การเงนิในท านองเดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอื กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย
นัน้ ทัง้นี้ ในความผดิเกี่ยวกบัการ กระท าอนัไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ หรอืการบรหิารงานที่มี
ลกัษณะเป็นการ หลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทุจรติ 

1) กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมอืช่ือแทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์

กรรมการซึง่ลงชื่อผกูพนับรษิทัไดค้อื นางประพรี ์บุร ีหรอื นางสโรชา บุร ีคนใดคนหนึ่งลงลายมอืชื่อ
และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

2) ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรสัต์ เป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการให้ความเห็นชอบในวสิยัทศัน์  
ภารกจิ กลยุทธ ์ทศิทางและก าหนดนโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัต์ เกีย่วกบัการด าเนินงานและแผนการประกอบธุรกจิ 
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ก าหนดนโยบายการเงนิการบรหิารความเสีย่งและภาพรวมองคก์ร ก ากบัดูแลตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของผู้จดัการกองทรสัต์ และพนักงานในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรสัต์อย่างมี
ประสทิธภิาพเป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกจิที่ก าหนดไว ้ภายใต้ขอบเขตของสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการ
กองทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มลู หนังสอืชีช้วน วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการผูจ้ดัการกองทรสัต์ และมติของที่ประชุมผูถ้ือหน่วยทรสัต์ รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั  

นอกจากนี้ คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ยงัมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ และหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ขอบเขตอ านาจ
หน้าทีข่องคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์มดีงัต่อไปนี้ 

2.1) ปฏบิตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของผู้จดัการ
กองทรสัต์ ตลอดจนมติทีป่ระชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และมติทีป่ระชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of 
Care) มคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) และมจีรยิธรรม (Ethic) 

2.2) ในการบรหิารกองทรสัตฯ์ ภายใต้การก ากบัดแูลของทรสัต ีรวมทัง้ก าหนดกลยุทธ์
และแผนการด าเนินธุรกจิระยะยาว จดัระบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และก ากบัดูแล
นโยบายในการด าเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนของกองทรัสต์ฯ ผลประกอบการของ  
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กองทรสัต์ฯ ร่างงบประมาณประจ าปีและแผนธุรกจิของกองทรสัต์ฯ พจิารณาปัจจยัความ
เสีย่งที่อาจส่งผลต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรสัตฯ์ ผลการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ 
และพจิารณารายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้ 

2.3) ก ากบัดูแล รวมถึงให้ค าแนะน าที่จ าเป็น เพื่อให้การปฏบิัตงิานของผูบ้รหิารและ
พนักงานช่วยให้การด าเนินงานของผู้จ ัดการกองทรสัต์ เป็นไปตามสัญญาต่าง  ๆ ที่
เกีย่วขอ้งและกฎระเบยีบว่าดว้ยการท าหน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

2.4) ก ากบัดแูลการตดิตามผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถงึใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็น เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและสามารถจดัการอุปสรรคปัญหา ที่อาจเกดิขึน้ได้อย่าง
ทนัเวลาและเหมาะสม 

2.5) พิจารณา ก ากบัดูแล รวมถึงให้ค าแนะน าที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้จดัการกองทรสัต์มี
ระบบควบคุมภายใน รวมถงึระบบการท างานที่ม ีประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท า
หน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

2.6) พิจารณา ก ากับดูแล และด าเนินการที่จ าเป็นในการจัดให้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส าคัญต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่ผู้จ ัดการ
กองทรสัตใ์หเ้ป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิอย่างสม ่าเสมอ 

2.7) พิจารณา ก ากับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารของผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ ซึง่รวมถงึการแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบักรรมการผูจ้ดัการ รวมถงึการใหค้ าแนะน าที่
จ าเป็น เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้บรหิารได้ ปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์และขอ้ก าหนดในสญัญาต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง เพื่อ
ประโยชน์ของกองทรสัต์ 

2.8) พจิารณา ก ากบัดแูล การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
รวมถงึการใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดป้ฏบิตัหิน้าที่
ที่ได้รบัมอบหมายเป็นไปตามกฎเกณฑ์และขอ้ก าหนดในสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อ
ประโยชน์ของกองทรสัต์ 

2.9) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใด
ปฏบิตัิการอย่าง หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการกไ็ด ้ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าวจะไม่
รวมถงึการมอบอ านาจ หรอืการมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหก้รรมการหรอืผูร้บัมอบอ านาจจาก
กรรมการสามารถอนุมตัิ รายการที่ตนเองหรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั มสี่วนได้เสยี หรอืมี
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกองทรสัต์ 

2.10) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตแ์ละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์ และทรสัต ี และด าเนินการขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อื
หน่วยทรสัตใ์นกรณีทีก่ารท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตแ์ละบุคคลที่
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เกีย่วโยงกนัดงักล่าวตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อื
หน่วยทรสัต ์

(ข) การท าธุรกรรมทีเ่ป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์
และทรสัต ี

(ค) การคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(ง) การคดัเลอืกผูส้อบบญัช ี ทีป่รกึษาทางการเงนิ ทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระ หรอืทีป่รกึษาอื่น ๆ เป็นตน้ 

(จ) งบการเงนิของกองทรสัตท์ีผ่่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัช ี

(ฉ) งบประมาณประจ าปีและแผนงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานของ
กองทรสัตท์ีร่ะบบการท างานและระบบควบคมุภายในฉบบันี้ก าหนดให้
คณะกรรมการอนุมตั ิ

(ช) รายจ่ายพเิศษหรอืการลงทุนพเิศษทีอ่ยู่นอกเหนือจากงบประมาณ
ประจ าปี ซึง่ฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ท าเรื่องขอ
อนุมตั ิ

(ซ) ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต ์โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ 

2.11) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและอนุมตัเิกีย่วกบัการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน 
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ หรอืการบรหิารจดัการกองทรสัต์ของฝ่าย
การตลาดและพฒันาธุรกจิ และฝ่ายก ากบัตรวจสอบ บรหิาร และจดัการความเสีย่ง 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน และ
กฎหมาย รวมทัง้ประกาศต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 

(ก) วธิกีารไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์เพิม่เตมิ 

หากในอนาคตกองทรสัตจ์ะมกีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
เพิม่เตมิและมกีารจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะต้องพจิารณาและท าใหม้ัน่ใจว่า ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ การลงทุนในทรพัย์สนิตามประกาศส านักงาน 
ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องแล้ว ก่อนการได้มาซึ่งทรพัย์สินหลักแต่ละครัง้คณะกรรมการของผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ จะต้องท าให้มัน่ใจได้ว่า การได้มาซึ่งทรพัย์สนิหลกัและอุปกรณ์เพิม่เติมของกองทรสัต์
จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ดว้ย  

1. ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมทีเ่ขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

1.1. เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.2. เป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัต ์
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1.3. มคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทีเ่ป็นธรรม 

1.4. ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต ์ (ถา้ม)ี อยู่ในอตัราทีเ่ป็น
ธรรมและเหมาะสม เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราในทอ้งตลาด 

1.5. ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ท าธุรกรรมไมม่สีว่นร่วมในการตดัสนิใจเขา้
ท าธุรกรรมนัน้ 

2. ในดา้นระบบในการอนุมตัติอ้งผา่นการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

2.1. ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวีา่เป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

2.2. ในกรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 (สบิ) ขึน้ไป
ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตต์อ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ (Board of 
Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 

2.3. ในกรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 (สามสบิ) ขึน้
ไปของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์ ตอ้งไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(ข) การจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

ในการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ผู้จ ัดการกองทรัสต์จะด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

1. ก่อนการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัใหม้กีารประเมนิมลูค่า
ทรพัยส์นิหลกัตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

2. การจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

2.1 การจ าหน่ายไปจะกระท าโดยเปิดเผย และมสีาระของรายการตามทีก่ าหนดไวใ้น
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์เช่น 

 เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัต ์

 สมเหตุสมผลและใชร้าคาทีเ่ป็นธรรมโดยเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด 

 ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัตอ์ยู่ในอตัราทีเ่ป็นธรรม
และเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราในทอ้งตลาด (ถา้ม)ี 

 ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ท าธุรกรรมไมม่สีว่นร่วมในการตดัสนิใจเขา้
ท าธุรกรรมนัน้ 



 ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-9 หน้า 35 จาก 72 

และมกีระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตี หรอืการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์
ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอื ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย โดยอนุโลม 

2.2 การจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัทีเ่ขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี้ นอกจากจะตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในเรื่องการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัทีร่ะบุไวใ้นวรรคก่อน ยงัตอ้งเป็นกรณีที่
เป็นเหตุจ าเป็นและสมควร โดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ดว้ย 

 การจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัก่อนครบ 1 ปีนบัแต่วนัทีก่องทรสัตไ์ดม้าซึง่ทรพัยส์นิ
หลกันัน้ 

 การจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตไ์ดม้าซึง่กรรมสทิธิใ์หแ้ก่เจา้ของเดมิ 

2.3 การจดัซือ้จดัจา้งของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามระบบจดัซือ้จดัจา้งของคูม่อื
ระบบการท างานและการควบคมุภายใน 

ทัง้นี้ ในการออกเสยีงลงคะแนน หากกรรมการท่านใดมสีว่นไดเ้สยีในวาระใดกรรมการท่าน
นัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระดงักล่าว 

9.4.5 การประชมุของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ซึง่ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่
ละครัง้ จะต้องมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมในจ านวนเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชุม 
โดยมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้อืตามเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าประชุม  ทัง้นี้ กรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีใน
เรื่องนัน้ ๆ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีง 

ทัง้นี้ จากขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดก้ าหนดไวข้า้งตน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการ
เพื่อใหค้ณะกรรมการพจิารณารบัทราบ และอนุมตักิารด าเนินการทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ใน
เรื่องดงัต่อไปนี้ 

1) เรื่องทีค่ณะกรรมการพจิารณาเพื่อรบัทราบ 

1.1) ผลประกอบการของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละของกองทรสัต ์

1.2) ความคบืหน้าในการด าเนินการตามแผนธุรกจิและแผนการตลาดทีก่ าหนดขึน้โดย
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ในการจดัหาผลประโยชน์ใหแ้ก่กองทรสัต ์ ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้
รวมถงึแนวทางในการด าเนินการแกไ้ขดว้ยความสนบัสนุนจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

1.3) แนวทางในการบรรเทาความเสีย่งหรอืเหตุอื่นใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของกองทรสัต ์

1.4) ผลการปฏบิตังิานของฝ่ายงานต่าง ๆ ในผูจ้ดัการกองทรสัต ์ อนัไดแ้ก่ ฝ่ายก ากบั
ตรวจสอบ บรหิารและจดัการความเสีย่ง ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกจิ และฝ่ายนกัลงทนุ 
สมัพนัธแ์ละสนบัสนุนการปฏบิตังิาน รวมถงึปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตังิาน 
และแนวทางในการแกไ้ข 
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1.5) จุดอ่อนดา้นระบบควบคมุภายในและระบบการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ในการท าหน้าทีใ่นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมถงึแนวทางและความคบืหน้าในการแกไ้ข 

2) เรื่องทีค่ณะกรรมการพจิารณาเพื่ออนุมตั ิ

2.1) ก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกจิระยะยาว จดัระบบโครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสม และก ากบัดูแลนโยบายในการด าเนินธุรกจิ ปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจส่งผลต่อการ
จดัหาประโยชน์ของกองทรสัต ์ 

2.2) ร่างงบประมาณประจ าปีของกองทรสัต์ แผนธุรกจิประจ าปี รวมถึงกลยุทธ์ทาง
ธุรกจิของกองทรสัต์ประจ าปีทีไ่ดจ้ดัท าขึน้โดยผู้จดัการกองทรสัต์ดว้ยความสนับสนุนจาก
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

2.3) แนวทางในการด าเนินการรบัข้อพิพาทและข้อร้องเรียนที่ส าคัญเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของกองทรสัตซ์ึง่ตอ้งไดร้บัการพจิารณาโดยคณะกรรมการ 

2.4) รายการระหว่างกันและรายการใด  ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบัการด าเนินงานของกองทรสัต์ 

2.5) เรื่องอื่นใดทีต่อ้งมกีารพจิารณาและอนุมตัโิดยทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

2.6) เรื่องอื่นใดทีส่ าคญัและมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์
เองและกองทรสัต ์

ในการประชุมมกีารเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความเหน็ก่อนการลงคะแนน 
และมกีารสรุปมตขิองทีป่ระชุมในแต่ละวาระการประชุม และมกีารจดัท าบนัทกึการประชุมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

3) กรรมการอสิระ 

กรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต์มจี านวน 1 ท่าน ซึง่ไม่น้อยกว่าจ านวนหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการ ทัง้หมดของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

ในการคดัเลอืกคณะกรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์กรรมการอสิระต้องมคีุณสมบตัิ
อย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

3.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุมของ
บรษิัท หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้งตามมาตรา 
258 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์ของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

3.2) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจา้ง 
พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืเป็นบุคคลที่เกีย่วโยงกนั 
โดยต้องไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
2 ปี 
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3.3) ไม่ม ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิัท
ย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจเป็นบุคคลทีม่คีวามเกีย่วโยงกนัในลกัษณะทีอ่าจเป็น
การขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจเป็นบุคคลที่มี
ความเกีย่วโยงกนั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3.4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็น
ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบรษิทัย่อย 

3.5) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองผู้จดัการกองทรสัต์ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกนั และไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บรหิาร หรอืหุน้ส่วนผู้จดัการของส านักงานสอบ
บญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจ
เป็นบุคคลทีม่คีวามเกีย่วโยงกนัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3.6) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่
ปรกึษากฎหมาย หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2  ล้านบาทต่อปี 
จากผูจ้ดัการกองทรสัต์ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจเป็นบุคคลที่
มคีวามเกีย่วโยงกนั ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็น
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บรหิาร หรอืหุ้นส่วนผู้จดัการ ของผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 
2 ปี 

3.7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

3.8) ไม่เป็นบุคคลที่มชีื่ออยู่ในบญัชรีายชื่อบุคคลที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เหน็ว่าไม่สมควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ และตอ้งไม่มลีกัษณะขาด
ความน่าไวว้างใจ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง 
การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

3.9) ไม่เคยต้องค าพพิากษาว่าไดก้ระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัย ์กฎหมาย
ว่าดว้ยการ ประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์กฎหมายว่า
ด้วยการธนาคาร พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุ รกิจการเงินในท านอง
เดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอื กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มอี านาจ
ตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี้ ในความผดิเกี่ยวกบัการ กระท าอนัไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกบัการซื้อ
ขายหลกัทรพัย ์หรอืการบรหิารงานทีม่ลีกัษณะเป็นการ หลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทุจรติ 
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3.10) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์ได้มกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของ
กรรมการอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) พจิารณา ก ากบัดแูล และใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นแก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใน
การด าเนินการใหม้กีระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูล ในรายงานทางการ
เงนิของผู้จดัการกองทรสัต์ และกองทรสัต์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ 
เชื่อถอืได ้และทนัเวลา 

(2) พจิารณา ก ากบัดแูล และใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นแก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใน
การด าเนินการใหม้รีะบบการควบคุมภายใน และระบบการท างานทีเ่หมาะสมใน
การท าหน้าทีใ่นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(3) พจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการที่
อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทรสัต์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจ ว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทรสัต์ 

(4) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ มอบหมาย
และเป็นประโยชน์ต่อกองทรสัต ์

(5) ก าหนดใหฝ่้ายงานทีเ่กีย่วขอ้งของผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะตอ้งรายงานให้
กรรมการอสิระพจิารณาและรบัทราบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นใน
เรื่องดงัต่อไปนี้ 

(ก) รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบักองทรสัต ์

(ข) จุดอ่อนและจุดที่ต้องมีการปรบัปรุงแก้ไขเกี่ยวกบัระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการท างาน ในการท าหน้าที่ในฐานะ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และความคบืหน้าในการแกไ้ข 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัและกรรมการอสิระจะมบีทบาททีส่ าคญัในการก ากบัดูแลและให้
ค าแนะน าที่จ าเป็นแก่ผู้จดัการกองทรสัต์ ในการด าเนินงานในฐานะผู้จดัการกองทรสัต์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และ
สญัญาที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรรมการผู้จดัการจะมีหน้าที่ในการควบคุม ติดตาม บงัคบับญัชาและดูแลการท างานของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ให้สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ มี
การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการดงันี้ 

(1) รับผิดชอบ ดูแล บริหารการด าเนินงาน และ/หรือ การบริหารงาน
ประจ าวนั รวมถึงการก ากบัดูแลการด าเนินงานโดยรวมของผู้จดัการกองทรสัต ์
เพื่ อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ สัญญาที่ เกี่ยวข้อง และมติของที่ประชุม
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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(2) ก าหนดโครงสร้างองค์กร วธิกีารบรหิารงาน รวมถึงการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของผู้จ ัดการกองทรัสต์ และ
ก าหนดอตัราค่าจ้าง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดกิารต่าง ๆ ส าหรบั
พนกังาน 

(3) ดแูลและควบคุมการปฏบิตังิานดา้นต่าง ๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(4) เป็นตวัแทนของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ตลอดจนมอี านาจมอบหมายในการ
ตดิต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

(5) มีอ านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงระเบียบ ค าสัง่ และ
ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(6) มอี านาจ หน้าที่และความรบัผดิชอบใด ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายหรอื
ตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(7) ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอื มอบหมายให้บุคคลอื่น
ปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนไดโ้ดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรอื การมอบหมาย
ดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสอืมอบอ านาจทีใ่หไ้ว ้
และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของ
ผู้จดัการกองทรสัต์ ได้ก าหนดไว้ ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความ
รบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการ
ผู้จดัการสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั อาจมีส่วนได้เสยี 
หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อื่นใดกบักองทรสัต ์

9.4.6 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกัในการดูแลจดัการกองทรสัต ์ ซึง่รวมถงึการลงทุนใน
ทรพัยส์นิของกองทรสัตแ์ละควบคุมการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ (Property Manager) โดยผูจ้ดัการ
กองทรสัตจ์ะปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของทรสัตโีดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 

1) หน้าทีโ่ดยทัว่ไป 

1.1) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะทีเ่ป็นผูท้ีม่วีชิาชพีซึง่ไดร้บัความไวว้างใจ ดว้ย
ความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ เพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม และเป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนขอ้ผกูพนัทีไ่ดใ้ห้
ไวเ้พิม่เตมิในเอกสารทีเ่ปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ก่ผูล้งทุน และมตขิองผู้
ถอืหน่วยทรสัต ์ นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบั
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนโดยรวม และตอ้งรบัผดิอย่างไมม่ขีอ้จ ากดัความรบัผดิใน
กรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ปฏบิตัหิน้าที ่และ/หรอืปฏบิตัหิน้าทีไ่ม่ถูกตอ้งครบถว้น 

1.2) ผูจ้ดัการกองทรสัตม์หีน้าทีป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการด าเนินธุรกจิการเป็นผูจ้ดัการ
กองทรสัตด์งัต่อไปนี้ 
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(1) มเีงนิทุนทีเ่พยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิและความรบัผดิชอบอนัอาจเกดิขึน้จาก
การปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง 

(2) เปิดเผย ใหค้วามเหน็ หรอืใหข้อ้มลูทีม่คีวามส าคญัและเกีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอใน
การตดัสนิใจลงทุนของผูล้งทุน โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งสือ่สารไดอ้ย่างชดัเจน ไม่บดิเบอืนและ
ไม่ท าใหส้ าคญัผดิ 

(3) ไม่น าข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้จ ัดการกองทรสัต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่
เหมาะสมเพื่อตนเอง หรอืท าใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของ
กองทรสัต ์

(4) ปฏบิตัิงานด้วยความระมดัระวงัไม่ให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และใน
กรณีที่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์เกดิขึน้ ต้องด าเนินการให้มัน่ใจได้ว่าผูล้งทุนไดร้บั
การปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการดงัต่อไปนี้ เพื่อ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ก) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องไม่ มีผลประโยชน์อื่ นที่ อาจขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัตแ์ละหากมกีรณีทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะท าให้
เชื่อมัน่ได้ว่า การบรหิารจดัการกองทรสัต์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดี
ทีส่ดุของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ข) ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์จดัการกองทรสัต์อื่นอยู่ดว้ย ทรพัยส์นิหลกั
ของกองทรสัต์ที่ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์ต้องไม่เป็นประเภท
เดยีวกนักบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์ื่นนัน้ 

นอกจากนี้ ก่อนการเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทรสัต์ ให้ผู้จดัการ
กองทรสัตเ์ปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หรอืผูล้งทุน ดงันี้ 

(ก) เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ที่ เกี่ยวกับ เรื่องดังก ล่าว หรือช่องทางอื่ น ใดที่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตส์ามารถเขา้ถงึขอ้มลูการจะเขา้ท าธุรกรรมไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

(ข) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มูลทีส่มเหตุสมผล ซึง่ต้องไม่น้อยกว่า 14 
วนั 

(ค) มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิกีาร และระยะเวลาในการแสดงการคดัคา้นที่
ชดัเจน โดยระยะเวลาดงักล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 วนั เวน้แต่ในกรณีที่
มกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว ใหก้ารคดัคา้น
การกระท าในการขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตน์ัน้ 

โดยในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตแ์สดงการคดัคา้นอย่างชดัเจนตามวธิกีารทีม่กีารเปิดเผยตามขอ้ (3) นี้ 
ในจ านวนเกนิกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทรสัตจีะกระท าหรอืยนิยอมให้มกีารท า
ธุรกรรมทีเ่ป็นการขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของกองทรสัต์ไม่ได ้
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(5) ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์พ.ร.บ.ทรสัต์ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินการของกองทรสัต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพที่
ก าหนดโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรพัย์ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลกัทรพัยท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ยอมรบั โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สัง่การ หรอืใหค้วาม
ร่วมมอืแก่บุคคลใดในการปฏบิตัฝ่ิาฝืนกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดดงักล่าว 

(6) ผู้จดัการกองทรสัต์มีหน้าที่ให้ความร่วมมอืในการปฏิบตัิหน้าที่ของทรสัตี หรอื
ส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการ
กองทรสัต์อย่างมนีัยส าคญั หรอืขอ้มูลอื่นทีค่วรแจง้ใหท้ราบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใหร้วมถงึ
หน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(ก) จดัท าและจดัเกบ็ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบรหิารจดัการ 
การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทรสัต์ โดยเมื่อทรสัตี
ประสงคจ์ะตรวจสอบการจดัการในเรื่องใด ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งใหค้วามร่วมมอื
ในการน าส่งขอ้มูลและเอกสารหลกัฐาน รวมทัง้ให้เขา้ไปตรวจสอบในสถานทีต่ัง้
ของอสงัหารมิทรพัย์ตามที่ทรสัตีรอ้งขอเพื่อใหท้รสัตสีามารถตรวจสอบใหเ้ป็นที่
มัน่ใจไดว้่าผูจ้ดัการกองทรสัต์ไม่ปฏบิตัฝ่ิาฝืนกฎหมายหรอืข้อก าหนดแห่งสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์หรอืไม่รกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

(ข) ในช่วงระยะเวลาก่อนการจดัตัง้ทรสัต์ ผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าที่ต้อง
จดัส่งขอ้มูลและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัโครงสร้างของกองทรสัต์ วิธกีาร
ปล่อยเช่า การจดัหา และการจดัเกบ็รายได ้ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีส่ามารถเรยีกเกบ็
จากกองทรสัต์ สญัญาว่าจา้งระหว่างกองทรสัต์และบรษิทัหรอืบุคคลต่าง ๆ เป็น
ต้น เพื่อให้ทรสัตีน ามาวางแผนปฏิบตัิงานในการก ากบัดูแลและตรวจสอบการ
บรหิารจดัการ การควบคุมภายใน และการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์ดงักล่าว
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์มหีน้าที่ต้องประสานงาน และจดัส่งขอ้มูลเอกสารต่าง ๆ แก่ทรสัตีโดยมี
เอกสาร ความถี่ และก าหนดเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึง่รวมถงึเอกสารอื่นใดทีท่รสัตี
รอ้งขอตามจ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต ์ภายในก าหนดเวลาอนัสมควร 

1.3) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งจดัใหม้กีารประกนัภยัความรบัผดิทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิ
หรอืการปฏิบตัิงานของตนในฐานะเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ ตลอดจนการปฏิบตัิงานของกรรมการ
ผูบ้รหิาร และพนกังานของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

1.4) ในการท าธุรกรรมเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการจ าหน่าย จ่าย โอนอสงัหารมิทรพัย ์หรอืการเขา้
ท าสญัญาที่เกี่ยวเนื่องกบัอสงัหารมิทรพัย์เพื่อกองทรสัต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้
บงัคบัไดต้ามกฎหมาย 

(2) ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์เป็นไป
อย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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(ก) ประเมินค วามพ ร้อม ของตน เองในการบ ริห ารการลงทุ น ใน
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ ก่อนรบัเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ หรอืก่อนลงทุนเพิม่เตมิใน
อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเพื่อกองทรสัต ์แลว้แต่กรณี 

(ข) วเิคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน 
(การท า Due Diligence) อสงัหารมิทรพัยต์ามหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัิในการ
จดัการกองทุนและทรสัต์ที่ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ตลอดจนการประเมนิความเสีย่งดา้นต่าง ๆ ที่
อาจเกิดจากการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์นัน้ ๆ พร้อมทัง้จดัให้มีแนวทางการ
บรหิารความเสีย่งดว้ย ทัง้นี้ ความเสีย่งดงักล่าวใหห้มายความรวมถงึความเสีย่ง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาหรอืก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์(ถ้าม)ี เช่น ความเสีย่งที่
อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยไ์ด ้

1.5) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดในสัญญา  
ก่อตัง้ทรสัต ์

1.6) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรสัต์ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์ด าเนินการและให้ความ
ร่วมมอืตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้ารสง่มอบงานแก่บุคคลทีจ่ะเขา้มาปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนส าเรจ็ลุล่วงไป 

1.7) ในกรณีที่มีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการใหท้ีป่รกึษาแจง้การมสีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา 

(2) ไม่ให้ทีป่รกึษาผู้ทีม่สี่วนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม
เขา้ร่วมพจิารณาในเรื่องนัน้ 

1.8) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ต้องจดัท างบการเงนิของผูจ้ ัดการกองทรสัต์ ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิตัิ
ทางบญัชีตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
และส่งงบการเงนิดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วนัสิ้นรอบปีบญัชี โดยงบ
การเงนิทีจ่ดัท านัน้ต้องมกีารตรวจสอบและแสดงความเหน็โดยผู้สอบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

1.9) จดัท าและเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์ซึง่รวมถงึขอ้มูลตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่ง
พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และสญัญาแต่งตัง้
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1.10) จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัต์ต่อทรสัตี ส านักงาน กลต. ตลาดหลกัทรพัย ์ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ตามทีก่ าหนดใน พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ซึง่
รวมถงึการจดัส่งรายงานประจ าปีของกองทรสัต์ (ที่มขีอ้มูลเช่นเดยีวกบัทีจ่ดัท าและส่งต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพห์รอืขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้โดยค านึงถงึความเหมาะสมของผูถ้อื
หน่วยทรสัต์) พร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมสามญัประจ าปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ นอกจากนี้ ให้
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ผูจ้ดัการกองทรสัต์มหีน้าที่ชีแ้จง จดัส่งเอกสารหรอืหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้ง ด าเนินการหรอืงดเว้นการ
ด าเนินการตามทีส่ านกังาน กลต. มคี าสัง่ หรอืรอ้งขอ 

1.11) หลกีเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจท าให้เกดิขอ้สงสยัในความเป็นอิสระของผู้จดัการกองทรสัต์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิจารณาคัดเลือก ซื้อ  ขาย เช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วง
อสงัหารมิทรพัย์ ตลอดจนหลกัทรพัยแ์ละบรกิารอื่นใดให้แก่กองทรสัต์ หา้มมใิห้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของผู้จดัการกองทรสัต์รบัค่านายหน้า หรือ ผลประโยชน์ตอบ
แทนทีไ่ดจ้ากการใหบ้รกิาร (Soft Commission) หรอืผลประโยชน์อื่นใดจากเจา้ของอสงัหารมิทรพัย์
เดมิ หรอื ผู้สนับสนุน (Sponsor) ผูข้ายหลกัทรพัย์ ผูใ้หบ้รกิาร หรอืบรษิทันายหน้าเป็นรายไดห้รอื
ประโยชน์ของตนเอง 

1.12) ผู้จ ัดการกองทรัสต์มีหน้าที่เปิดเผยส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ของผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จดัการกองทรสัต์ จากบริษัทหรอืบุคคลที่เป็นคู่ค้ากับ
กองทรสัตไ์วใ้นหนงัสอืชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนงัสอืเชญิประชุม
เพื่อขออนุมตัทิ ารายการต่าง ๆ และรายงานประจ าปีของกองทรสัต์ เพื่อผูล้งทุนและทรสัตจีะใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาความเป็นอสิระของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อ
กองทรสัต ์และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนัน้ 

ส่วนได้เสยีหรอืการได้รบัประโยชน์ที่ต้องพิจารณาเปิดเผย เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้ค ้าประกนัหรือ 
ไดร้บัการค ้าประกนั การถอืหุน้ระหว่างกนั หรอืมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูบ้รหิาร เป็นกลุ่มเดยีวกนั การใหห้รอืรบับรกิาร 
การซือ้ขายระหว่างกนั และการออกค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ใหแ้ก่กนั เป็นตน้ 

1.13) ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะใหบุ้คคลอื่นรบัด าเนินการในงานทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบของตน ตอ้งระบุเรือ่งดงักล่าวพรอ้มทัง้ระบหุน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการคดัเลอืก
ผูร้บัด าเนินการของผูร้บัด าเนินการไวด้ว้ย ทัง้นี้ ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการมอบหมายงานตอ้งไมม่สีาระ
ทีข่ดัหรอืแยง้กบัประกาศ สช. 29/2555 

2) หน้าทีใ่นการบรหิารจดัการกองทรสัต์ 

2.1) เพื่อให้การดูแลและบริหารจดัการกองทรสัต์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ รวมทัง้เป็นการรกัษาผลประโยชน์
ของกองทรสัต์และผู้ถือหน่วยทรสัต์โดยรวม ให้ผู้จดัการกองทรสัต์มีหน้าที่จดัให้มีระบบงานที่มี
คุณภาพ มกีารตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพและสามารถรองรบังานในความ
รบัผดิชอบไดอ้ย่างครบถว้นโดยอย่างน้อยตอ้งครอบคลุมเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(1) การก าหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ การจัดโครงสร้างเงินทุนของ
กองทรสัต์ การตดัสนิใจลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ใน
การจดัหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อให้การจดัการลงทุนตามที่ได้รบัมอบหมาย
เป็นไปดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนตามสญัญาก่อตัง้ท
รสัต์ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ก าหนด ตลอดจนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของ
กองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(2) การบรหิารและจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดูแลจดัการกองทรสัต์ตามที่
ไดร้บัมอบหมาย เพื่อใหส้ามารถป้องกนัและจดัการความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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(3) การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ระหว่าง
กองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกบัผู้จดัการกองทรสัต์ ซึ่งรวมถึง
มาตรการหรอืแนวทางด าเนินการเพื่อรกัษาผลประโยชน์ทีด่ทีี่สุดของกองทรสัต์หรอืผู้ถือ
หน่วยทรสัตโ์ดยรวมเมื่อเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ขึน้ 

(4) การคดัเลอืกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูร้บัมอบหมายในงานทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการด าเนินการของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เพื่อให้มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมี
คุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบังานทีจ่ะปฏบิตั ิ

(5) การก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการและบุคลากรของผู้จดัการกองทรสัต์
รวมทัง้การตรวจสอบดแูลผูร้บัมอบหมายในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกองทรสัตเ์พื่อให้
เป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย ์
พระราชบญัญตัทิรสัต ์ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
ตลอดจนกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการของกองทรสัตก์ าหนด 

(6) การเปิดเผยขอ้มูลที่ครบถ้วนถูกต้องและเพยีงพอเพื่อให้เป็นไปตามทีก่ าหนดใน
สัญญาก่อตั ้งทรัสต์  และตามหลักเกณฑ์ที่ ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์
พระราชบญัญตัทิรสัต ์ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
ตลอดจนกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการของกองทรสัต์ 

(7) การปฏบิตักิารดา้นงานสนบัสนุน (Back Office) 

(8) การตรวจสอบและควบคุมภายใน 

(9) การตดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทุนและการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทุน 

(10) การจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย 

ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รบัด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกจิเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด ้โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด ดงันี้  

ผูจ้ดัการกองทรสัต์อาจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัด าเนินการในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกจิเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ไดเ้ท่าที่จ าเป็นเพื่อส่งเสรมิใหก้ารประกอบธุรกจิเป็นไปอย่างคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ ทัง้นี้ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(ก) การมอบหมายต้องไม่มีลกัษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพของการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

(ข) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ผู้ร ับ
ด าเนินการไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้

(ค) ในกรณีทีม่กีารมอบหมายงานที่เกีย่วกบัการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นของกองทรสัต์
ตอ้งมอบหมายใหก้บัผูท้ีส่ามารถด าเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

การมอบหมายงานใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บัด าเนินการขา้งตน้ ตอ้งมใิช่การมอบหมายระบบและงานตาม
ขอ้ (2.1) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ฌ) 
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ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะใหบุ้คคลอื่นรบัด าเนินการในงานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของ
ตน นอกเหนือจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เช่น การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นบรหิารทรพัยส์นิอื่นนอกจากทรพัยส์นิหลกั
ของกองทรสัต์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องคดัเลอืกผูร้บัด าเนินการดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ตลอดจนการก ากบัและ
ตรวจสอบการด าเนินการของผูร้บัด าเนินการ ทัง้นี้ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการมอบหมายงานตอ้งไม่มสีาระทีข่ดัหรอืแยง้กบั
ประกาศ สช. 29/2555 

2.2) บรหิารจดัการกองทรสัต์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และดูแลรกัษา
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

2.3) คดัเลอืกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหารมิทรพัย์ที่จะให้กองทรสัต์ไปลงทุนด้วย
ความรอบคอบและระมดัระวงั โดยตอ้งบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มูลรวมทัง้เอกสาร หลกัฐานเกีย่วกบัการ
คดัเลอืก การตรวจสอบ และการตดัสนิใจทีจ่ะลงทุนหรอืไม่ลงทุนในทรพัยส์นิใดทรพัยส์นิหนึ่ง ใหแ้ก่
กองทรัสต์ไว้ด้วย ทัง้นี้การคัดเลือกและตรวจสอบ (Due diligence) อสังหาริมทรัพย์ที่จะให้
กองทรสัต์ไปลงทุน ให้ผู้จดัการกองทรสัต์ปฏบิตัิตามแนวปฏบิตัิในการจดัการกองทุนและทรสัต์ที่
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2.4) ด าเนินการต่าง ๆ ใหม้ัน่ใจไดว้่าไดจ้ดัการดา้นการเงนิและมูลค่าเชงิเศรษฐกจิของทรพัยส์นิ
ของกองทรสัตอ์ย่างมอือาชพีและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เช่น 

(1) ก าหนดกลยุทธแ์ละนโยบายการลงทุนและการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ
และสอดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนัทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(2) ก าหนดวงเงนิกูย้มืและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัตแ์ละควบคุม
ไม่ใหเ้กนิทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

(3) ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีต่รงกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทรสัต์ 

(4) บรหิารกระแสเงนิสดของกองทรสัต ์

(5) พจิารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรสัต์ 

(6) จดัใหม้กีารประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทรสัต ์และประกนัภยัส าหรบัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกในวงเงนิทีเ่พยีงพอและ
เหมาะสม ที่ท าให้ทรพัย์สนิของกองทรสัต์ คืนกลบัสภาพเดิม เพื่อให้กองทรสัต์สามารถ
จดัหาผลประโยชน์ไดเ้หมอืนเดมิและไดร้บัผลตอบแทนไม่น้อยกว่าเดมิ 

(7) จัดให้มีการวางแผนการจัดสัดส่วนประเภทธุรกิจของผู้เช่า และผู้ใช้บริการ 
(Tenant Mix) 

(8) ควบคุมดูแลให้ผูเ้ช่าและผู้ใชบ้รกิารปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาเช่า สญัญาใช้
บรกิาร และสญัญาอื่น ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

(9) ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่ใช้บงัคบักบัอสงัหารมิทรพัย์และ/
หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตไ์ดล้งทุน ตลอดจนดแูลและด าเนินการใหม้ัน่ใจ
ไดว้่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละ/หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตไ์ดล้งทุนนัน้ ไม่ถูก
น าไปใชใ้นการประกอบธุรกจิทีข่ดัต่อศลีธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
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(10) จดัการและบรหิารพื้นที่ให้เช่า เช่น ควบคุมดูแลการปล่อยเช่าพื้นที่ การเจรจา
ต่อรองกบัผูเ้ช่าเกีย่วกบัสญัญาเช่า การทบทวนอตัราหรอืราคาปล่อยเช่า การบอกเลกิหรอื
ต่ออายุสญัญาเช่า เป็นต้น ทัง้นี้ในกรณีทีเ่ป็นการเขา้ท าสญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาเช่าเกนิ
กว่า 3 ปี ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการไดโ้ดยต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตกี่อน 
และไม่เป็นการตดัสทิธทิรสัตใีนการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบักองทรสัต์หากปรากฏ
ว่าผู้จดัการกองทรสัต์ด าเนินการเข้าท าสญัญาเช่าดังกล่าวโดยไม่ได้รบัความเห็นชอบ
จากทรสัต ี

(11) ประเมินผลการปล่อยเช่าในอดีต เพื่อก าหนดเงื่อนไขในการปล่อยเช่าและการ
ใหบ้รกิารพืน้ทีจ่ดัท าสญัญาเช่า สญัญาใหบ้รกิารพืน้ที ่และสญัญาใหบ้รกิารทีเ่กีย่วเนื่องกบั
พืน้ทีใ่หเ้หมาะสม และประเมนิผลการตดิตามเรยีกเกบ็ค่าเช่า ค่าบรกิารพืน้ทีค่่าใชจ้่าย เพื่อ
บนัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญหรอืตดัหนี้สญู หรอืบนัทกึหนี้สญูรบัคนื (ในกรณีที่เรยีกเกบ็
เงนิไดภ้ายหลงัตดัหนี้สญู) 

(12) จดัให้มีระบบดูแลรกัษาความปลอดภัยของอาคารสิง่ปลูกสร้างที่กองทรสัต์ได้
ลงทุน เช่น ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ระบบการติดต่อสื่อสาร และการจดัการเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

(13) ก าหนดนโยบายและแผนการปฏบิตัิงานในการบรหิาร บ ารุงรกัษา และปรบัปรุง
อาคารสิง่ปลูกสร้างที่กองทรสัต์ได้ลงทุนเพื่อให้ทรพัย์สนิอยู่ในสภาพที่เทียบเคียงได้กบั
อุตสาหกรรม 

2.5) ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ากองทรสัต์มกีรรมสทิธิแ์ละ/หรอืสทิธโิดยถูกต้องในอสงัหารมิทรพัย์ที่
กองทรสัต์จะลงทุนในกรรมสทิธิห์รอืลงทุนในสทิธกิารเช่า รวมทัง้สญัญาต่าง ๆ ที่กองทรสัต์เขา้ไป
เป็นคู่สญัญามีการจดัท าโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีผลผูกพันหรอืสามารถใช้บังคบัได้ตาม
เงื่อนไขทีก่ าหนดในสญัญาดงักล่าว 

2.6) จดัให้มีระบบในการจัดเก็บเอกสารหลกัฐานทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
กองทรสัตฯ์ หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
หนังสอืชีช้วน รายงานประจ าปีของกองทรสัต ์และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีม่ผีลใชบ้งัคบั
กบักองทรสัต์และทรพัยส์นิทีล่งทุน โดยเกบ็รกัษาขอ้มลูและเอกสารดงักล่าวใหถู้กต้องครบถ้วนและ
สามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอย่างน้อยหา้ (5) ปีนับแต่วนัทีม่กีารจดัท าเอกสารหรอืขอ้มูล
ดงักล่าว 

2.7) จดัท าและเผยแพร่งบการเงนิ รายงานประจ าปี และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกบักองทรสัต์ ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย สญัญาก่อตัง้ ทรสัต์ รวมทัง้
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์

ทัง้นี้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์วมถงึกรรมการ และผูบ้รหิาร ซึง่มีหน้าทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัท าและเปิดเผย
ขอ้มูลเกีย่วกบักองทรสัต ์ต้องรบัผดิชอบร่วมกนัในเนื้อหาขอ้มูลทีป่ระกาศหรอืเผยแพร่ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุน
ทัว่ไป โดยตอ้งจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบ ทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ หนงัสอืชีช้วน หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์เอกสารโฆษณา ประกาศตพีมิพ ์หรอืเอกสารเผยแพร่
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อื่นใดไดร้บัการตรวจสอบว่า มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ขาดขอ้มูลส าคญั และไดใ้หข้อ้มูลที่เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ
ลงทุนแลว้ รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

2.8) ดูแลให้ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ไดร้บัขอ้มูลทีถู่กต้องครบถ้วนและเพยีงพอ ก่อนทีจ่ะใช้สทิธอิอก
เสยีงในการอนุมตัิเรื่องต่าง ๆ รวมทัง้ได้รบัข้อมูลนัน้ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตแ์ละขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย ์

2.9) ควบคุมดูแลให้กองทรัสต์ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติที่ออกโดย
หน่วยงานของรฐัหรอืองค์กรก ากบัดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทรสัต์ รวมทัง้
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์

2.10) จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่
ปรบัปรุงแล้วของรอบปีบญัชซีึ่งหมายความรวมถึงก าไรสุทธทิี่อ้างองิสถานะเงนิสดของกองทรสัต ์
โดยจะจ่ายภายในเก้าสิบ (90) วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนนัน้ แลว้แต่กรณี แต่อย่างไรกด็ ีในกรณีทีก่องทรสัตย์งัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ จะ
ไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

2.11) ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานหรือการประเมินของผู้ประเมินทรพัย์สินในแต่ละปี ให้
รวมถึงการตรวจสอบสภาพทรพัย์สนิของกองทรสัต์ โดยเปรยีบเทยีบกบัทรพัย์สนิที่ตัง้อยู่บรเิวณ
ใกลเ้คยีงกนัและมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัทรพัยส์นิของกองทรสัต์ 

2.12) ผู้จ ัดการกองทรสัต์อาจจดัจ้างนายหน้าเพื่อมาท าการช่วยผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ใน
กระบวนการจดัหาผูเ้ช่า 

2.13) ในการลงทุนทรพัยส์นิอื่นที่ไม่ใช่ทรพัย์สนิหลกั ทรสัตจีะมอบหมายใหผู้้จดัการกองทรสัต์
เป็นผู้มหีน้าทีใ่นการจดัการลงทุนทรพัย์สนิอื่นตามหลกัเกณฑ์ที่ประกาศ สร. 26/2555 และสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต์ก าหนด แต่ทัง้นี้การมอบหมายดงักล่าวมไิดเ้ป็นการตดัสทิธขิองทรสัตใีนการมอบหมาย
ใหผู้อ้ื่นด าเนินการจดัการลงทุนในทรพัยส์นิอื่นทีไ่ม่ใช่ทรพัยส์นิหลกั 

3) หน้าที่จากการมอบหมายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
(Property Manager) 

แมผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ะมอบหมายงานบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย(์Property 
Manager) ที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้จดัการกองทรสัต์ยงัคงต้องก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์
เพื่อรกัษาประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยตอ้งด าเนินการตามขอ้ 9.4.10 

9.4.7 การบริหารจดัการ โครงสรา้งองคก์ร การแบ่งฝ่ายงาน และหน้าท่ีความรบัผิดชอบของแต่ละ
แผนกงานในผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ได้รบัการจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงค์ที่จะประกอบธุรกจิการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์ ตาม
พ.ร.บ.ทรสัต์เป็นธุรกจิหลกั ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไดแ้บ่งแผนกงานออกเป็น 4 แผนกหลกั เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าที่
ในการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์
และกฎหมาย รวมถงึกฎ และ/หรอื ระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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แผนกงานต่าง ๆ ของผู้จดัการกองทรสัต์ และขอบเขตของงานและหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละแผนก
สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1) แผนกก ากบัการปฏิบติังาน 

ท าหน้าที่ในการก ากบัดูแลบรหิารและจดัการความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ
กองทรสัต์และการลงทุนของกองทรสัต์ ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
โดยท าหน้าที่ดูแลและป้องกนัมใิห้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลที่
เกี่ยวโยงกนั ซึ่งรวมถึงแนวทางการด าเนินการเพื่อรกัษาประโยชน์ทีด่ทีี่สุดของกองทรสัต์และผู้ถือ
หน่วยทรสัต์โดยรวมเมื่อเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่ดูแลให้
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการของกองทรสัต์เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมตามลกัษณะงานที่
ปฏบิตั ิเช่น บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการของกองทรสัตท์ีเ่ขา้ปฏบิตัหิน้าทีจ่ะต้องมจี านวน
ครบถ้วน และต้องมปีระสบการณ์ท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์หรอืธุรกจิ
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การบรหิารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยอ์สงัหารมิทรพัย ์ตามทีก่ าหนดไว้
ในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์พระราชบญัญตัทิรสัต์ ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ แผนกก ากบัการปฏบิตังิาน ท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของกองทรสัต์ให้
เป็นไปตามคู่มอืระบบการท างานและระบบควบคุมภายใน และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ ทรสัต์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อท าให้มัน่ใจว่ากองทรสัต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จ ัดการกองทรสัต์
หรอืทรสัตทีราบถงึกฎหมายและกฎระเบยีบทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง 

2) แผนกพฒันาธรุกิจ  

ท าหน้าที่ในการด าเนินงานตามแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ในการ
จดัหาผลประโยชน์ รวมถงึการดูแลบรหิารกองทรสัต์โดยจะท าหน้าทีว่างแผนคดัเลอืกและพจิารณา
วางแผนการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์รวมถงึการลงทุนในทรพัยส์นิอื่น (ถา้ม)ี จดัใหม้ี
การด าเนินการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์ที่กองทรสัต์จะลงทุน ด าเนินการ
คดัเลอืกผูป้ระเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์วางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัย ์ก าหนด วางแผนการตลาดและสง่เสรมิการขาย การประชาสมัพนัธแ์ละกลยุทธก์าร
แข่งขนัเพื่อให้อสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต์สามารถสรา้งผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และจดัการบรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนของกองทรสัต์ จดัท าประมาณการรายไดแ้ละ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต์ ดูแลเกี่ยวกบันโยบายและการกู้ยืมเงนิของกองทรสัต์ (ถ้ามี) รวมถึงท า
หน้าทีค่วบคุมดแูล และตรวจสอบการท างานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) เพื่อ
ประโยชน์สงูสุดของกองทรสัต์ และดูแลการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิของกองทรสัต์ ซึง่รวมถงึการ
ดแูลผูเ้ช่าและผูใ้ชบ้รกิาร การรกัษาความสะอาดและความปลอดภยัของทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ดแูล
การจดัเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารพื้นที่ให้มคีวามครบถ้วนและถูกต้อง ดูแลการจดัการค่าใช้จ่ายของ
กองทรสัตใ์หม้ปีระสทิธภิาพ  

3) แผนกนักลงทุนสมัพนัธ ์

ท าหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตีและผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ การจัดท ารายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลป ระจ าปีของ
กองทรสัต ์รวมถงึการตดิต่อและดแูลผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 
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4) แผนกบญัชี 

ท าหน้าทีใ่นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) และจดัท า พรอ้มน าเสนองบการเงนิให้
เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติการรายงานทางการเงิน  และตรวจสอบการจัดท าข้อมูล
ประกอบงบการเงนิของผูส้นับสนุนขอ้มลูเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูล 
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั พรอ้มทัง้ท าหน้าทีใ่นการประสานงานและจดัสง่ขอ้มลูทีจ่ าเป็น
เกีย่วกบัการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ (NAV) และงบการเงนิต่อผูใ้ชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึท าหน้าที่
ในการก าหนดวธิกีารตรวจสอบ และจดัท ากระดาษท าการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อมัน่
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) และงบการเงนิก่อนจดัสง่ใหผู้ใ้ชข้อ้มลู  

บุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามแต่ละแผนก มวีุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ท างาน (ยอ้นหลงั 
5 ปี) ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

กรรมการผูจ้ดัการ   

นายอรรถกร  เนตรเ์นรมิตรดี   กรรมการผูจ้ดัการ 

วฒิุการศึกษา 

• ปรญิญาโท ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) 

• 2560 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  

• 2559 - 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ บรษิทั โทเรเซนไทยเอเจนซี ่
จ ากดั (มหาชน) 

• 2558 - 2559 ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายพฒันาธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์บรษิัท เอม็บเีค จ ากดั
(มหาชน) 

• 2555 - 2558  ผูจ้ดัการกองทุน (อสงัหารมิทรพัยแ์ละทางเลอืก) ส านกังานประกนัสงัคม
กระทรวงแรงงาน 

 

แผนกก ากบัการปฏิบติังาน    

นางสาวสุทธิพร สายเช้ือ  ผูจ้ดัการแผนกก ากบัการปฏิบติังาน 

วฒิุการศึกษา  

• ปรญิญาโท สาขากฎหมายการเงนิและภาษอีากร  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) 

• 2562 - ปัจจุบนั  ผู้จดัการแผนกก ากับการปฏิบัติงาน บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท ์
จ ากดั 
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• 2562 - 2562  ผูจ้ดัการแผนกก ากบัดแูลกจิการ บรษิทั เรด็ ดอท (ประเทศไทย) จ ากดั 

• 2559 - 2561  เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายก ากบัดูแลกจิการ บรษิัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอรว์ิส 
จ ากดั (มหาชน) 

แผนกพฒันาธรุกิจ   

1. นางสาวประภาดา  อินทรสอาด ผูจ้ดัการแผนกพฒันาธรุกิจ    

วฒิุการศึกษา  

• ปรญิญาโท สาขาการบรหิารการจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) 

• 2562 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการแผนกพฒันาธุรกจิบรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

• 2562 - 2562  ผูจ้ดัการเขตฝ่ายบรหิารสนิทรพัย ์บรษิทั ซ ีบ ีเอม็ (ไทยแลนด)์ 

• 2560 - 2561  ผูจ้ดัการอาคารชุด บรษิทั โจนส ์แลง ลาซาล (ไทยแลนด)์ 

• 2557 – 2560  ผูจ้ดัการอาคารชุด บรษิทั เมเจอร ์ดเีวอลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

 

2. นางสาวปัณฑช์นิต นิลรตัน์ ผูจ้ดัการแผนกพฒันาธรุกิจ 

วฒิุการศึกษา  

• ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) 

• 2561 -  ปัจจุบนั ผูจ้ดัการแผนกพฒันาธุรกจิ บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั    

• 2559 -  2561 เจา้หน้าทีอ่าวุโสฝ่ายพฒันาธุรกจิ  บรษิทั เอม็ บ ีเค จ ากดั (มหาชน)         

• 2558 -  2558 เจา้หน้าทีอ่าวุโสฝ่ายบญัชกีารเงนิ บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  

 

แผนกนักลงทุนสมัพนัธ ์   

1. นางสาวขนิษฐา นันทกิจ ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกนักลงทนุสมัพนัธ ์

           วฒิุการศึกษา 

• ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) 
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• 2562 - ปัจจุบนั     ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกนักลงทุนสมัพนัธ์ บรษิัท ภิรชั รที แมนเนจเม้นท ์
จ ากดั 

• 2561 - 2562 เจา้หน้าทีก่ารตลาด บรษิทั ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

• 2556 – 2560 เจา้หน้าทีก่ารตลาดผูแ้นะน าการลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั   

 
แผนกบญัชี         

1. นางสาวสชุาดา อยูส่วรรค ์ ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

วฒิุการศึกษา  

• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) 

• 2562 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการแผนกบญัช ีบรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

• 2558 - 2562  ผูช้่วยผู้ตรวจสอบบญัชอีาวุโส (Audit Senior) บรษิัท เอเอน็เอส ออดทิ 
จ ากดั  

 

2. นางสาวศิริลกัษณ์ ทองศรี เจ้าหน้าท่ีอาวโุสแผนกบญัชี 

วฒิุการศึกษา  

• ปรญิญาตร ีบญัชบีรหิาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา  

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) 

• 2561 - ปัจจุบนั  เจา้หน้าทีอ่าวุโสแผนกบญัชบีรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  

• 2558 - 2561 เจา้หน้าทีแ่ผนกบญัช ีบรษิทั โอรก์าโน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. นางสาวบญุทนี บวัภู ่  เจ้าหน้าท่ีแผนกบญัชี 

วฒิุการศึกษา  

• ปรญิญาตร ีบญัชบีณัทติ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัพะเยา 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) 

• 2562 - ปัจจุบนั  เจา้หน้าทีแ่ผนกบญัชบีรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  

• 2562 – 2562 เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้บริษัท ไทยออโตโมทีพ แอนด์ แอพพลิแอนซ ์
จ ากดั 
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• 2561 – 2562  ผูช้่วยผูต้รวจสอบภายในบรษิทั พ ีแอนด ์แอล อนิเทอรน์อลออดทิ จ ากดั 

9.4.8 ระบบงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

เพื่อให้ผู้จ ัดการกองทรัสต์ สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้จ ัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และเพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ มคีุณสมบตัเิป็นไปตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ผู้จดัการกองทรสัต์ จงึได้จดัให้มีระบบงานตามขอ้ก าหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 1) ระบบการก าหนด
นโยบายในการจดัการกองทรสัต์ 2) ระบบการบรหิารและจดัการความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกับการดูแลจดัการกองทรสัต ์   
3) ระบบจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้ง 4) ระบบการคดัเลอืกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูร้บั
มอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานของกองทรสัต์ 5) ระบบการก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการ
กองทรสัตแ์ละบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต ์6) ระบบรองรบัการเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัต ์7) ระบบการปฏบิตักิาร
ดา้นงานสนับสนุน (Back Office) 8) ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน 9) ระบบการตดิต่อสื่อสารและการจดัการ
ขอ้รอ้งเรยีน และการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ละ 10) ระบบการจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย  

ระบบหลกังานหลกั ระบบงานย่อย 

ระบบการก าหนดนโยบาย
ในการจดัการกองทรสัต ์

 ระบบและขัน้ตอนการพจิารณาและคดัเลอืกการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 

 ระบบและขัน้ตอนการสอบทานรายงานการประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ 
(Appraisal Report)  

 การใหค้วามร่วมมอืแก่ทรสัต ี 

ระบบการบรหิารและจดัการ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การดแูลจดัการกองทรสัต ์

 ระบบการตดิตาม วเิคราะห ์และประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการลงทุนและ
บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 

 ระบบการควบคุมดแูลทรพัยส์นิ  

- ระบบการควบคุมดแูลทรพัยส์นิของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

- ระบบการควบคุมดแูลทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

ระบ บการจัด ก ารความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่
เกีย่วขอ้ง 

 การเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

 การท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่เกี่ยว
โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 การท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตหีรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสั
ต ี

 การติดตามประเดน็เกี่ยวกบัความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ของผู้จดัการ
กองทรสัต ์

 การเปิดเผยส่วนไดเ้สยีหรอืการไดร้บัประโยชน์จากบรษิทั/บุคคลทีเ่ป็นคู่คา้
กบักองทรสัต ์ 

 การตดิตามประเดน็เกีย่วกบัการแขง่ขนัทางธุรกจิ 
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ระบบหลกังานหลกั ระบบงานย่อย 

ระบบการคดัเลอืกบุคลากร
ของผู้จดัการกองทรสัต์และ
ผู้ ร ับมอบหมายในงานที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน
ของกองทรสัต ์(ถา้ม)ี 

 

 ระบบและขัน้ตอนการพจิารณาและคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 

 ระบบและขัน้ตอนการพจิารณา คดัเลอืกผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ  

 ระบบและขัน้ตอนการพจิารณา คดัเลอืกและว่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญดา้นต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต ์ 

- กรณีคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

- กรณีคดัเลอืกผูเ้ชีย่วชาญดา้นอื่น 

 ระบบและขัน้ตอนการคดัเลอืกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

ระบบการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติ งานของผู้ จ ัดการ
กองทรสัต ์และบุคลากรของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 ระบบและขัน้ตอนการติดตาม ควบคุม ประเมินผล และก ากับดูแลการ
ปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

 ระบบและขัน้ตอนการติดตาม ควบคุม ประเมินผล และก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานของบุคลากรของผู้จดัการกองทรสัต์ (กรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนกังานของผูจ้ดัการกองทรสัต)์ 

 ระบบและขัน้ตอนการตดิตาม ควบคุม ประเมนิผล และก ากบัดแูลการปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามฝ่ายงานของผูจ้ดัการกองทรสัต์  

ระบบรองรับการเปิดเผย
ขอ้มลูของกองทรสัต ์

 ระบบการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้จ ัดการกองทรัสต์  และ
กองทรสัต ์ตามสญัญาต่าง ๆ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

- ขอ้มลูของผูจ้ดัการกองทรสัต ์(บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั) 

- ข้อมูลของทรสัต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ภิรัช
ออฟฟิศ 

- กระบวนการจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญของผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์และกองทรสัต ์

 ขอ้มลูส าคญัทีผู่จ้ดัการกองทรสัต ์ตอ้งด าเนินการเอง  

 ข้อมูลอื่นใด (มอบหมายให้ผู้บรกิารภายนอก (Outsource) เป็น
ผูด้ าเนินการ 

ระบบการปฏิบัติการด้าน
งานสนบัสนุน 

(Back Office) 

 ระบบการควบคุมและดูแลงานที่ได้มีการมอบหมายให้ด าเนินการโดยผู้
ใหบ้รกิารภายนอก (Outsourcing) 

ระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน 

 

 ระบบควบคุมภายในและการด าเนินงาน  

- ร ะ บ บ ก า ร จั ด ท า บั ญ ชี แ ล ะ ง บ ก า ร เงิ น  (ม อ บ ห ม า ย ให้ 
ผูบ้รกิารภายนอก (Outsource) เป็นผูด้ าเนินการ  

- ระบบการจดัท างบประมาณรายรบัรายจ่ายของกองทรสัต์ (อยู่ภายใต้
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ระบบหลกังานหลกั ระบบงานย่อย 

ความรบัผิดชอบของฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และ/หรืออาจ
มอบหมายให้ผู้บริการภายนอก (Outsource) เป็นผู้ด าเนินการ 
(แลว้แต่กรณี)  

- ระบบการพิจารณาและอนุมัติรายจ่ายพิเศษหรือรายจ่ายนอก
งบประมาณ  

- ระบบการจดัซือ้จดัจา้ง (มอบหมายใหผู้บ้รกิารภายนอก (Outsource) 
เป็นผูด้ าเนินการ  

- ระบบการควบคุมการปฏบิตักิารเงนิสด  

- ระบบการจดัเกบ็ขอ้มลู เอกสารและหลกัฐานเกีย่วกบักองทรสัต์  

- ระบบการติดตามการจดัเกบ็รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารโดยผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ 

- ระบบการตดิตามและประเมนิค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์โดย
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 

 ระบบควบคุมการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์ามขอ้ก าหนด
ในสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 

ระบบการติดต่อสื่อสารและ
การจดัการขอ้ร้องเรยีนของ
ผู้ลงทุนและผู้เช่าทรพัย์สิน
ของกองทรสัต์ และการจัด
ประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

 ระบบการติดต่อสื่อสารกบัผู้ลงทุนหรอืผู้เช่าที่ใช้ประโยชน์ในทรพัยส์นิของ
กองทรัสต์ และการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนหรือผู้เช่าที่ใช้
ประโยชน์ในทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ 

- เรื่องรอ้งเรยีนทีไ่ม่มนียัส าคญัหรอืไม่อาจกลายเป็นขอ้พพิาททีร่า้ยแรง 

- เรื่องทีม่นียัส าคญัหรอือาจกลายเป็นขอ้พพิาททีร่า้ยแรง 

 ระบบการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

ระบบการจัดการกับ ข้อ
พพิาททางกฎหมาย 

 ระบบการจดัการกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย  

- เรื่องรอ้งเรยีนทีไ่ม่มนียัส าคญัหรอืไม่อาจกลายเป็นขอ้พพิาททีร่า้ยแรง 

- เรื่องทีม่นียัส าคญัหรอือาจกลายเป็นขอ้พพิาททีร่า้ยแรง 

 

9.4.9 กระบวนการและปัจจยัท่ีใช้พิจารณาตดัสินใจลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รอืสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ิมเติม และการบริหารจดัการกองทรสัต ์

1) หลัก เกณฑ์  ในการลงทุน เพิ่ม เติม ในอนาคต หากกองทรัสต์ จะมีการลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม และมีการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะมกีารด าเนินการให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
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1.1) ทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตจ์ะลงทุนอาจจะตัง้อยูใ่นประเทศไทยหรอืในต่างประเทศ
กไ็ด ้ โดยกองทรสัตจ์ะเน้นการลงทุนในทรพัยส์นิประเภทอาคารส านกังาน พืน้ทีส่ านกังาน
ใหเ้ช่า และอาคารพาณิชยอ์ื่น ๆ เช่น หา้งสรรพสนิคา้ และโรงแรม ทัง้นี้กองทรสัตอ์าจ
พจิารณาลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิประเภทอื่นนอกจากทรพัย์สนิประเภทอาคารส านกังาน 
พืน้ทีส่ านกังานใหเ้ช่า และอาคารพาณิชย ์ หากผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้ าเนินการศกึษา 
รวมถงึประเมนิปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และเหน็ว่าการลงทุนเพิม่เตมิดงักล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

1.2) การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ สามารถลงทุนเพื่อไดม้าซึง่กรรมสทิธิ ์ หรอืสทิธกิาร
เช่าระยะยาว อย่างใดอย่างหนึ่งหรอื หรอืทัง้ 2 อย่างกไ็ด ้

1.3) อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้าตอ้งไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอืมขีอ้พพิาทใด ๆ 
เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตไีดพ้จิารณาโดยมคีวามเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า 
การอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งทรพัยสทิธหิรอืการมขีอ้พพิาทนัน้ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์
จากอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวอยา่งมนียัส าคญั และเงื่อนไขการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้
ยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

1.4) กองทรสัตย์งัอาจท าการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตโ์ดยทางออ้ม โดย
เป็นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยผ์่านการถอืหุน้ในบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ด าเนินการในลกัษณะเดยีวกนักบักองทรสัต ์ โดยการลงทุนดงักล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง และสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

1.5) การท าสญัญาเพื่อใหไ้ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยต์อ้งไม่มขีอ้ตกลงหรอืขอ้ผกูพนัใดๆ 
ทีอ่าจมผีลใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยใ์นราคายุตธิรรม (ในขณะทีม่ี
การจ าหน่าย) เช่น ขอ้ตกลงทีใ่หส้ทิธแิก่คู่สญัญาในการซือ้อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์
ไดก้่อนบุคคลอื่น โดยมกีารก าหนดราคาไวแ้น่นอนล่วงหน้า เป็นตน้ หรอือาจมผีลให้
กองทรสัตม์หีน้าทีม่ากกว่าหน้าทีป่กตทิีผู่เ้ช่าพงึมเีมื่อสญัญาเช่าสิน้สดุลง 

1.6) อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้าตอ้งพรอ้มจะน าไปจดัหาประโยชน์คดิเป็นมลูค่ารวมกนัไม่
น้อยกว่ารอ้ยละเจด็สบิหา้ของมลูค่าหน่วยทรสัตท์ีข่ออนุญาตเสนอขายเพิม่เตมิรวมกบั
จ านวนเงนิกูย้มื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ กองทรสัต์อาจลงทุนในโครงการทีก่่อสรา้งยงัไม่แลว้เสรจ็ได ้โดยมลูค่าของเงนิลงทุนที่
จะท าให้ได้มาและใช้พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จต้องไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรสัต์ (ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงไดว้่าจะมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอเพื่อการพฒันา
ดงักล่าว โดยไม่กระทบความอยู่รอดของกองทรสัตด์ว้ย 

1.7) ผ่านการประเมนิมลูค่าตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นการประเมนิมลูค่าอย่างเตม็รปูแบบทีม่กีารตรวจสอบเอกสารสทิธิ
และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน เป็นเวลา
ไม่เกนิหกเดอืนก่อนวนัยื่นค าขอ โดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอย่างน้อยสองราย 
และ 
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(ข) ผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิตาม (ก) ต้องเป็นผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบบริษัท
ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิและผู้ประเมินหลกั กรณีอสงัหารมิทรพัย์ที่ลงทุนอยู่ใน
ต่างประเทศ ผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิอาจเป็นบุคคลที่อยู่ในบญัชีรายชื่อของ
บุคคลซึ่งทางการหรือห น่วยงานก ากับดูแลของประเทศอันเป็นที่ตัง้ของ
อสงัหารมิทรพัยก์ าหนดใหส้ามารถท าหน้าทีป่ระเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ 
ได้ ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่ปรากฏบัญชีรายชื่อดงักล่าว ผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิตอ้งเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเกีย่วกบัการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ ซึง่
มผีลงานเป็นทีย่อมรบัอย่างแพรห่ลายในประเทศอนัเป็นทีต่ัง้
ของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

(2) เป็นบุคคลทีม่มีาตรฐานการปฏบิตังิานและระบบงานในการ
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีเ่ป็นสากล 

(3) เป็นผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีม่เีครอืขา่ยกวา้งขวางในระดบั
สากล (international firm) 

2) วธิกีารไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์เพิม่เตมิของกองทรสัต์ 

2.1) ก่อนการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัแต่ละครัง้ จะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(ก) ตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า Due Diligence) ข้อมูลและสญัญา 
ต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัทรพัย์สนิหลกัและอุปกรณ์ (ถ้าม)ี เช่น ขอ้มูลดา้นการเงนิ
และกฎหมาย สภาพของอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนและความสามารถของ
คู่สญัญาในการเขา้ท านิตกิรรม เป็นต้น เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุนและการ
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โดยในกรณีที่เจ้าของผู้ให้เช่า หรือผู้โอนสทิธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการกองทรัสต์ ผู้จ ัดการ
กองทรสัตจ์ะจดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการวเิคราะหข์อ้มลู
ดงักล่าวดว้ย 

(ข) ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทรพัยส์นิหลกัและอุปกรณ์ 

2.2) การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี้ 

(ก) ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมทีเ่ขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

(1) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัต ์

(3) มคีวามสมเหตุสมผลและใชร้าคาทีเ่ป็นธรรม 
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(4) ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต ์ (ถา้
ม)ี อยู่ในอตัราทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม 

(5) ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ท าธุรกรรม ไมม่สีว่นร่วม
ในการตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรมนัน้ 

(ข) ในดา้นระบบในการอนุมตั ิตอ้งผา่นการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวีา่เป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ
สบิขึน้ไปของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตต์อ้งไดร้บั
อนุมตัจิากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการ
กองทรสัตด์ว้ย 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ
สามสบิขึน้ไปของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์ตอ้งไดร้บั
มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

การค านวณมูลค่าของทรพัย์สนิหลกัขา้งต้น จะค านวณตามมูลค่าการได้มาซึ่ง
ทรพัยส์นิทัง้หมดของแต่ละโครงการทีท่ าใหก้องทรสัตพ์รอ้มจะหารายได ้ซึง่รวมถงึทรพัยส์นิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัโครงการนัน้
ดว้ย 

(ค) กระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอมตทิีป่ระชมุผูถ้อื
หน่วยทรสัตต์อ้งก าหนดหน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตดีงัต่อไปนี้ 

(1) หน้าทีข่องผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการจดัใหม้เีอกสารขอความ
เหน็ชอบหรอืหนงัสอืเชญิประชมุ แลว้แต่กรณี ซึง่แสดง
ความเหน็ของตนเกีย่วกบัลกัษณะธุรกรรมการไดม้าซึง่
ทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้เหตุผลและขอ้มลูประกอบที่
ชดัเจน 

(2) หน้าทีข่องทรสัตใีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พื่อให้
ความเหน็เกีย่วกบัลกัษณะของธรุกรรมในประเดน็ว่าเป็นไป
สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ 

9.4.10 การคดัเลือกผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

การว่าจ้างผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์จากภายนอกให้เป็นผู้บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย์ที่กองทรสัต์เขา้ไป
ลงทุน เช่น ดูแลดา้นการขาย การตลาด และการบรหิารงานประจ าวนัของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้อง
จดัใหม้กีารด าเนินการอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้ 
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1) มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ ชื่อเสียง และผลงานในอดีตของผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์ในเรื่องความสามารถในการจดัหาผูเ้ช่า ผูใ้ชบ้รกิาร การตดิตามหนี้ การบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สินภายในอาคาร ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ให้เช่า การดูแลให้บริการแก่ผู้เช่า ระบบ
ควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการรัว่ไหลของรายไดแ้ละควบคุมการเบกิค่าใชจ้่ายใหร้ดักุม เป็นตน้ 

2) มกีารพจิารณาความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่ต้อง
ก าหนดตามระดบัความสามารถในการปฏิบตัิงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์
พยายามเพิม่รายไดใ้หแ้ก่กองทรสัต์ เช่น ผลตอบแทนของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์ึน้อยู่กบัรายได้
ค่าเช่า และ/หรือ ค่าบรกิารพื้นที่ทีเ่รยีกเกบ็ไดจ้รงิหรอืก าไรสุทธจิากการปล่อยเช่าอสงัหารมิทรพัย์
นัน้ เป็นตน้ 

3) จดัให้มกีลไกที่ท าให้กองทรสัต์สามารถปรบัเปลีย่นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ได ้ในกรณีที่
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ม่ปฏบิตัติามเงื่อนไข หรอืมผีลการบรหิารจดัการไม่เป็นทีน่่าพอใจ 

4) จดัให้มรีะบบในการติดตามตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคุมภายในของผู้บรหิาร
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบควบคุมภายในยงัคงมปีระสทิธผิลและสามารถ
ป้องกนัการทุจรติหรอืท าใหต้รวจพบการทุจรติหรอืการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นไปตามระบบไดโ้ดยง่าย เช่น 
ก าหนดให้ผู้สอบบญัชขีองผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ต้องประเมนิระบบการควบคุมภายในของทาง
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ในระหว่างการสอบบญัช ีและใหร้ายงานจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องในระบบ
การควบคุมภายในใหผู้จ้ดัการกองทรสัตท์ราบ เป็นตน้ ทัง้นี้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งพจิารณาก าหนด
ในสญัญาว่าจา้งใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยต์อ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัผลประโยชน์
ของกองทรสัต์อนัเนื่องจากความประมาทเลนิเล่อของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นระบบการควบคุม
การปฏบิตังิาน 

5) ในกรณีที่ผู้จ ัดการกองทรสัต์พบว่าผู้บริหารอสงัหารมิทรพัย์กระท าการหรือละเว้นการ
กระท าการอันเป็นเหตุให้ขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาว่าจ้างผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ต้องด าเนินการบอกเลิกสญัญาว่าจ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์รายนัน้เพื่อที่ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์จะสามารถเขา้ไปด าเนินงานแทน หรือคดัเลือกผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์รายใหม่ เพื่อ
ทดแทนรายเดมิ อย่างไรกต็าม ในกรณีทีก่องทรสัต์มกีารกูย้มืเงนิและสญัญากูย้มืเงนิมขีอ้หา้มในการ
เปลีย่นแปลงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยโ์ดยอาศยัเหตุตามที่
ก าหนดไวจ้ะกระท าไดก้ต่็อเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูใ้หกู้ย้มืเงนิของกองทรสัต ์

9.4.11 การก ากบัดแูลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

การติดตามดูแลการการปฏบิตัิงานของผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อรกัษาประโยชน์ที่ดทีี่สุดของกองทรสัต์
และผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยใหด้ าเนินการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

1) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งมสีว่นร่วมในการจดัท าหรอืพจิารณาอนุมตัแิผนงบประมาณประจ าปี
ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อแสดงรายละเอยีดของรายรบัและรายจ่าย เพื่อหลกีเลีย่งรายจ่ายที่
ไม่พงึประสงค ์ก าหนดเป้าหมายการจดัหารายไดแ้ต่ละเดอืนและแต่ละปี ควบคุมดูแลใหร้ายรบัและ
รายจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ โดยแผนงบประมาณประจ าปีของผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัยต์อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตี 
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2) ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องก าหนดเงื่อนไขที่จูงใจให้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์พยายามเพิ่ม
มลูค่าและผลตอบแทนใหแ้ก่กองทรสัต ์และลดความเสีย่งใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

3) ผู้จดัการกองทรสัต์ต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรอืทบทวนการวางแผนกลยุทธ์ของ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์เพื่อใหส้ามารถเพิม่การจดัหารายได้ และลดความเสีย่งจากความผนัผวน
ของรายไดค้่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิารพืน้ทีใ่หแ้ก่กองทรสัต ์และควบคุมใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกลยุทธท์ีว่างไว ้

4) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องมสี่วนร่วมในการพจิารณาหรอืทบทวนแนวทางการคดัเลอืกผู้เช่า
และผู้ใช้บรกิารรายใหญ่ หรอืมสี่วนร่วมในการวางแผนการจดัสดัส่วนประเภทธุรกจิของผู้เช่าของ
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อจ ากดัและควบคุมความเสีย่งหรอืความผนัผวนของรายไดค้่าเช่า และ/
หรอื ค่าบรกิารพืน้ทีใ่นแต่ละปี 

5) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องทบทวนหรือมีส่วนในการก าหนดนโยบายค่าเช่า และ/หรือ 
ค่าบรกิารพื้นที่เพื่อให้อตัราค่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิารพื้นที่เป็นไปในอตัราทีเ่หมาะสมตามสภาวะ
ตลาดใหเ้ช่าและใหบ้รกิารในขณะนัน้ 

6) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องตรวจสอบระบบในการควบคุมดแูลค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาหรอื
ซ่อมแซมอุปกรณ์หรอือาคาร เพื่อใหท้รพัยส์นิอยู่ในสภาพทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัอุตสาหกรรม 

7) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคุมเกีย่วกบัการจดัซือ้จดั
จา้งของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อใหก้องทรสัตไ์ดร้บัสนิคา้หรอืบรกิารทีคุ่ม้ค่ากบัเงนิทีจ่่ายไป 

8) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ต้องตดิตามและควบคุมการจดัเกบ็รายไดข้องผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อใหก้องทรสัตไ์ดร้บัรายไดค้่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิารครบถว้น 

9) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งก าหนดใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์หีน้าทีต่ิดตามและ ควบคุมดแูล
ใหผู้เ้ช่าและผูใ้ชบ้รกิารจ่ายช าระค่าภาษต่ีาง ๆ ใหถู้กตอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด 

10) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการบริหารจัดการของ ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้สุม่ตรวจสอบการด าเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 

11) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ต้องคัดเลือกและประเมินระบบควบคุมภายในของผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์

นอกจากนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้งมรีะบบในการตดิตามควบคุม และสุม่ตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัยป์ฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1) จดัเกบ็รายไดแ้ละน าสง่ใหก้องทรสัตค์รบถว้นถูกตอ้ง 

2) ไม่เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายจากกองทรสัตม์ากเกนิความจ าเป็น และตอ้งอยู่ภายในกรอบทีส่ญัญา
แต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตก์ าหนดใหเ้รยีกเกบ็ได ้และ  

3) มกีารดูแลและซ่อมบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิของกองทรสัต์อย่างเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อให้
สามารถใชจ้ดัหาผลประโยชน์ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
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9.4.12 การติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรสัต ์

ผู้จดัการกองทรสัต์มีวตัถุประสงค์หลกัที่จะท าให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ได้รบัผลประโยชน์จากการลงทุนอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเน่ืองในระยะยาว โดยค านึงถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัต่อการพฒันาและเพิม่คุณภาพของอสงัหารมิทรพัย์ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุน  โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์ จะมีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแลผลประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน ดงัต่อไปนี้ 

1) ผู้จดัการกองทรสัต์ และทรสัตีจะติดตามผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ในแต่ละปี  โดย
การเปรยีบเทยีบกบังบประมาณประจ าปี รวมถงึผลประกอบการของกองทรสัตใ์นปีทีผ่่านมา เพื่อให้
การประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนได้รับผลก าไร  และในกรณีที่ผล
ประกอบการของอสงัหารมิทรพัย์ที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว ้ผูจ้ดัการ
กองทรสัต์ และทรสัตจีะด าเนินการวเิคราะห์อย่างละเอยีดเพื่อหาสาเหตุ และจะด าเนินการร่วมกบั
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างใกลช้ดิในการพฒันาแผนงานในการด าเนินงาน  เพื่อปรบัปรุงผลการ
ด าเนินงานของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหรอืทีค่าดการณ์ไว ้

2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพย์จะร่วมกนัในการสรา้งความเจรญิเติบโต
ทางธุรกจิและพฒันาความสมัพนัธ์ที่ดกีบัลูกค้ารายต่าง ๆ พรอ้มทัง้บรหิารจดัการให้อตัราการเช่า
และอตัราค่าเช่า และ/หรอื ค่าบรกิารพื้นที่อยู่ในระดบัที่ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่กองทรสัต์  ใน
ขณะเดยีวกนั ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะร่วมกนัควบคุมและบรหิารต้นทุน
ดา้นการตลาดและความเสีย่งเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

3) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ จะร่วมมอืกบัผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นการเพิม่ประสทิธภิาพในการ
บรหิารจดัการทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุน พร้อมทัง้มกีารควบคุมและบรหิารค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน โดยจะไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพของการใหบ้รกิาร 

4) ผู้จ ัดการกองทรสัต์ และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะท างานกันอย่างใกล้ชิด  เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน ซึง่การด าเนินการดงักล่าวจะรวมถงึ 

 การก าหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน โดยมี
การปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด ระดบัการให้บรกิาร และมกีารก าหนดราคาค่าเช่า
และค่าบริการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

 การดูแลและบ ารุงรักษาพื้นที่ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน  เช่น การ
ปรบัปรุงพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนกลาง และการปรบัปรุงพื้นที่เฉพาะส่วนให้มคีวาม
เหมาะสมกบัการใชง้าน 

 การปรบัปรุงภาพลักษณ์ของทรพัย์สินที่กองทรสัต์เข้าลงทุน  การบ ารุงรกัษา
ทรพัย์สนิดงักล่าวให้ได้มาตรฐาน และการซ่อมแซมทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เข้าลงทุนให้มี
ความเหมาะสมกบัการใชง้าน เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ 

5) กองทรัสต์และผู้จ ัดการกองทรัสต์ มีนโยบายที่จะด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุน โดยการน าพื้นที่ของทรพัย์สนิดงักล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เช่า รวมถึง
ให้บริการต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเช่า  โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์และผู้จดัการ
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กองทรสัต์ จะเป็นผู้ด าเนินการจดัหาผู้สนใจที่จะเช่าพื้นที่ของทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุน  เพื่อ
เพิ่มอตัราการเช่าพื้นที่โดยการโฆษณาผ่านสื่อ Internet และช่องทางการจดัจ าหน่ายที่เกี่ยวข้อง 
รวมถงึการใหเ้ขา้ชมสถานทีข่องโครงการ และการเจรจากบัผูท้ีส่นใจจะเชา่พืน้ทีโ่ดยตรง โดยเอกสาร
โฆษณาทรพัยส์นิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุนจะมกีารปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ และมกีารเผยแพร่ทาง
สือ่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

6) ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะจดัใหม้กีารประกนัภยัอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

 การประกนัภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัส่วนได้เสยีของกองทรสัต์ที่มีต่อ
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีล่งทุน เพื่อคุม้ครองความเสยีหายทีอ่าจ
เกิดขึ้นกบักองทรสัต์อนัเนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยต่ออสงัหารมิทรพัย์ดังกล่าว โดย
ก าหนดใหผู้้ให้กูเ้ป็นผูร้บัผลประโยชน์ร่วมในกรณีกองทรสัต์กูย้มืเงนิ หรอืระบุใหท้รสัตใีน
นามของกองทรสัต์เป็นผูร้บัประโยชน์ส าหรบักรณีทีก่องทรสัตไ์ม่ไดกู้ย้มืเงนิ (แลว้แต่กรณี) 
ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัต ี

 การประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกทีอ่าจไดร้บัความเสยีหายจากความ
ช ารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรอืน หรอืสิง่ปลูกสรา้ง ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าหรอืผูใ้หส้ทิธิ
ในอสงัหารมิทรพัย ์แก่กองทรสัต์ หรอืผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยจ์ากกองทรสัต์ ไดท้ าประกนัภยั
นัน้ไวแ้ลว้ ใหก้องทรสัต ์โดยทรสัตที าประกนัภยัความรบัผดิเฉพาะกรณีทีก่องทรสัตอ์าจถูก
ไล่เบีย้ใหต้อ้งรบัผดิ 

 การท าประกนัภัยประเภทต่าง ๆ ของกองทรสัต์ ให้มีการเอาประกนัภัยตลอด
ระยะเวลาทีก่องทรสัตโ์ดยทรสัตมีกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ 

7) การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  จะมีการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้ 

 ในการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดทีีสุ่ด
ของกองทรสัต ์

 ธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันจะต้องเป็นธุรกรรมที่ ใช้ราคาที่มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

 บุคคลทีม่สีว่นไดเ้สยีกบัการท าธุรกรรมไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มจะตอ้งไมเ่ขา้มา
มสีว่นร่วมในการพจิารณาและตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรม 

การคดิค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการเขา้ท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัต้องใช้ราคาและอตัราที่เป็น
ธรรมและมคีวามสมเหตุสมผล 

9.4.13 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน  

ผูจ้ดัการกองทรสัต์มนีโยบายและวธิกีารดูแลกรรมการ ผู้บรหิารหรอืผู้ที่เกีย่วขอ้งอื่นที่มโีอกาสใช้ประโยชน์
จากขอ้มลูภายใน คอื การแบ่งแยกหน่วยงานภายในบรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั และบุคลากรเพื่อป้องกนัการ
รัว่ไหลของข้อมูลภายใน และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านของบริษัทรบัทราบถึงก าหนด
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ระยะเวลาทีห่า้มการซือ้ขาย (และรวมถงึการโอนและรบัโอน) หน่วยทรสัต์ในช่วงทีบ่รษิทัไดร้บั หรอืมโีอกาสทีจ่ะไดร้บั
ข้อมูลภายในเกี่ยวกับหน่วยทรัสต์ดังกล่าว หรือกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมก าหนดการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ ซึง่ขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถงึตดิตามตรวจสอบการซือ้ขาย (และรวมถงึการโอน
และรบัโอน) หลกัทรพัยข์องพนักงาน ซึง่จะมมีาตรการตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจว่ากรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของ
บรษิัทปฏบิตัิตามนโยบาย แนวทาง และระเบียบภายในของบรษิัท รวมทัง้ระเบียบ กฎเกณฑ์ และ/หรอื ค าสัง่ของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค านึงถงึความเสีย่งทีพ่นกังานอาจมกีารปฏบิตัไิม่เป็นไปตามกฎเกณฑ ์ 

1) อน่ึง หากพนกังานฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานในส่วนนี้ไม่ว่าจะกรณีใดกต็าม อนั
เป็นเหตุใหบ้รษิทั หรอืกองทรสัตไ์ดร้บัความเสยีหาย เสือ่มเสยีชื่อเสยีง พนกังานจะถูกลงโทษทาง
วนิยัในสถานหนกัหรอือาจถูกบรษิทัเลกิจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย นอกจากนี้บรษิทัอาจจะพจิารณ
ด าเนินคดทีัง้ทางแพ่งและทางอาญา (ถา้ม)ี กบัผูฝ่้าฝืนจนถงึทีส่ดุ 

9.4.14 ค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไดร้บัค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมในการบรหิารจดัการกองทรสัตใ์นอตัราไม่เกนิ 0.30% ต่อปี ของราคาทุนของ

ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ รวมกบัมูลค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิ และ/หรอื

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ ใหค้ านวณจาก

ราคาทุนของทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์หกัออกด้วยจ านวนเงนิลดทุนจากการจ าหน่ายทรพัย์สนิ

หลกัของกองทรสัต์ดงักล่าว โดยราคาทุนของทรพัย์สนิหลกัประเภทสิทธกิารเช่า (Leasehold) ที่

น ามาค านวณค่าธรรมเนียมจะคดิเฉพาะช่วงระยะเวลาทีส่ทิธกิารเช่ายงัมผีลบงัคบัใชเ้ท่านัน้  (โดยมี

ค่าตอบแทนส าหรบัปี 2561 จ านวน 17.33 ล้านบาทและงวด 9 เดอืนสิน้สุด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 

2562 จ านวน 13.43 ลา้นบาท) 

2) ค่าธรรมเนียมในการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์(Acquisition fee)  

 กรณีทรพัย์สนิหลกัเป็นของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ ไม่เกิน 

0.75% ของมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดม้าของกองทรสัต์ 

 กรณีทรพัยส์นิอื่นไม่เกนิ 1.00% ของมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดม้าของกองทรสัต์ 

3) ค่าธรรมเนียมในการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์(Disposal Fee) ไม่เกนิ 0.50% 

ของมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ าหน่ายไปของกองทรสัต ์

9.4.15 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

กองทรสัต์ฯ มีแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตามลกัษณะของข้อมูล และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดย
ผู้รบัผดิชอบในการพิจารณาขอ้มูลก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์คอื กรรมการผู้จดัการของผู้จดัการกองทรสัต์ มี
รายละเอยีดดงันี้ 

การเปิดเผยข้อมูล เหตกุารณ์ 

เปิดเผยทนัท ี  ขอ้มลูทีก่ระทบต่อราคา การตดัสนิใจลงทุน สทิธปิระโยชน์ผูถ้อืหน่วย 
 ขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินงาน เช่น การจ่ายเงนิจ่ายประโยชน์ตอบ

แทน เปิดเผยโครงการซือ้หุน้คนื 
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การเปิดเผยข้อมูล เหตกุารณ์ 

 รายงานเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีอ่าจสง่ผลกระทบใหต้อ้งเลกิกองทรสัตฯ์ 
 รายงานเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีส่ญัญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนดใหเ้ป็นเหตุแหง่

การเลกิกองทรสัตห์รอืเหตุการณ์อื่นทีท่าใหท้ราบก าหนดการเลกิ
กองทรสัตล่์วงหน้า 

 รายงานโดยไมช่กัชา้เมื่อเกดิเหตุการณ์การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
อสงัหารมิทรพัยห์รอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเกนิสดัสว่นทีก่ าหนด 

ภายใน 3 วนัท าการ  ขอ้มลูทีไ่ม่สง่ผลกระทบโดยตรง แต่ควรเผยแพรใ่หผู้ล้งทุนทราบ เช่น
การแจง้ยา้ยส านกังานใหญ่/ การเปลีย่นแปลงกรรมการ/ การ
เปลีย่นแปลงผูส้อบบญัช ี

ภายใน 14 วนั  ขอ้มลูทีต่ลาดหลกัทรพัยต์อ้งรวบรวมเป็นหลกัฐานอา้งองิ เช่น สาเนา
รายงานการประชมุผูถ้อืหน่วย/ รายงานการจดัสรรหุน้เพิม่ทุน  

ภายใน 15 วนั  รายงานการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์  
 รายงานการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่อสงัหารมิทรพัย ์ 

ภายใน 30 วนั  รายงานความคบืหน้าการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีก่่อสรา้งไม่เสรจ็  
เปิดเผยตามรอบระยะเวลา 

 

 งบการเงนิ  
รายไตรมาส สง่ภายใน 45 วนัหลงัสิน้รอบบญัช ี 

ประจ าปี สง่ภายใน 2 เดอืนหลงัวนัสิน้รอบบญัช ี(ในกรณีไมท่ างบไตร

มาส 4)  

 การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายระหว่างกาลของฝ่ายจดัการ สง่พรอ้มงบ
การเงนิ 

 แบบส าเนารายการขอ้มลูประจ าปี ภายใน 3 เดอืนหลงัสิน้รอบบญัช ี 
 รายงานประจ าปี พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 

เดอืนนบัตัง้แต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัช ี 
 ขอ้มลู NAV ภายใน 45 วนัหลงัสิน้รอบบญัช ี

 

9.4.16 การจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์

1) การเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์จดัท าเป็นหนังสอืเชญิประชุม ระบุ
สถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มด้วยรายละเอยีด
ตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณาแลว้แต่
กรณี  รวมทัง้ความเห็นของผู้จ ัดการกองทรัสต์ในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์อาจได้รบัจากการลงมตใินเรื่องนัน้ และจดัส่งให้ผูถ้ือหน่วยทรสัต์ทราบไม่น้อยกว่า 14 
ในกรณีทีเ่ป็นการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซึง่มวีาระทีต่้องไดม้ตผิูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนหน่วยทรสัต์ของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง หรือ 7 วนัก่อนวนั
ประชุม ทัง้นี้ให้ประกาศการนัดประชุมในหนังสอืพมิพร์ายวนัแห่งทอ้งถิน่อย่างน้อย 1 ฉบบัไม่น้อย
กว่า 3 วนัก่อนวนัประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้สานักงาน
ของทรสัตหีรอืของผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 
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2) ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต ์มไิดด้ าเนินการเรยีกประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ภายในระยะเวลา 
45 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหน่วยทรสัตซ์ึง่ถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 
ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์เรยีก
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และทรสัตเีหน็ว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรอืสมควรทีจ่ะเสนอใหท้ีป่ระชุม
วสิามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์แล้วแต่กรณี ให้ทรสัตีด าเนินการเรยีกประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ได้โดยให้
ปฏบิตัิตามวธิกีารเรยีกประชุมที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่งโดยอนุโลม  โดยทรสัตีมสีทิธทิี่จะเรยีกเกบ็
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี จากการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ทนผูจ้ดัการกองทรสัตด์งักล่าวไดจ้รงิ  

3) องคป์ระชุมและประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์  

3.1) การประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ ต้องมีผู้ถือหน่วยทรสัต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25) 
คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทัง้หมด และต้องมหีน่วยทรสัต์นับ
รวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์
ประชุม  

3.2) ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึ 
1 ชัว่โมงจ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัตซ์ึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนด
เอาไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตน์ัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และทรสัตี
รอ้งขอเพื่อการจดัประชุมประชุมวสิามญั การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหน่วยทรสัต์รอ้งขอประชุมวสิามญั ให้
นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสอืเชญิประชุมไปยงัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อน
วนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม  

3.3) ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญตัทิรสัต์ และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง ใหท้รสัตแีต่งตัง้
บุคคลหนึ่งเพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ อย่างไรกต็าม หากการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ครัง้ใดมีการพิจารณาเรื่องที่ทรสัตีมีส่วนได้เสีย  ให้ทรสัตีและ
ตวัแทนของทรสัตีออกจากห้องประชุม และให้ผู้จดัการกองทรสัต์น าเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตัง้ให้เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตใ์นวาระนัน้ ๆ  

3.4) หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรื่องที่ทรสัตีหรือ
ผูจ้ดัการกองทรสัต์มสีว่นไดเ้สยี ใหท้รสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์และตวัแทนของทรสัตหีรอื
ผู้จ ัดการกองทรสัต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว  (ในกรณีที่ทรสัตีหรือผู้จ ัดการ
กองทรสัต์และตัวแทนของทรสัตีหรอืผู้จดัการกองทรสัต์เป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์ ) ในกรณี
ทีท่รสัตมีสีว่นไดเ้สยีกบัวาระใด ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตน์ าเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหท้ีป่ระชุม
ผูถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ในวาระนัน้ๆ 
ในกรณีที่ทัง้ทรัสตีและผู้จ ัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสียในวาระใด  ให้ที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตพ์จิารณาแต่งตัง้บุคคลใดบุคคลหนึ่งขึน้เป็นประธานในทีป่ระชุม  

อน่ึง ประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์หม้อี านาจ หน้าทีด่งัต่อไปนี้  

(ก) ควบคุมดแูลการด าเนินการประชุมโดยทัว่ไปใหม้คีวามเรยีบรอ้ย  
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(ข) ก าหนดให้ใช้วิธีการอื่นใดในการด าเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์
ตามทีป่ระธานในทีป่ระชุมจะพจิารณาเหน็สมควร หรอืจ าเป็นเพื่อใหก้ารประชุมผู้
ถือหน่วยทรสัต์ ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ 
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ  

(ค) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์และ
ประกาศที่เกี่ยวข้องมคีวามเป็นระเบียบเรยีบร้อย ประธานอาจยุติการอภิปราย 
หรอืการพจิารณาในทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นเรื่องใด ๆ ได ้ 

(ง) ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงในการลงมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ท่ากนั 
ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์มีเสยีงชี้ขาด โดยการใช้อ านาจในการ
ตดัสนิชี้ขาดของประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ในกรณีที่คะแนนเสยีงใน
การลงมตเิท่ากนัน้ีใหเ้ป็นทีส่ดุ  

4) วธิกีารมอบฉนัทะ  

ในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์าจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีง
แทนตนในการประชุมได้ โดยในการส่งหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์  ให้ผู้จดัการกองทรสัต์จดัส่ง
หนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหเ้ป็นไปตามแบบทีท่รสัตกี าหนด  

หนังสอืมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม  หรอืผู้ที่ประธานในที่ประชุม
มอบหมาย ณ ทีป่ระชุมก่อนเริม่การประชุม  

5) วธิกีารนบัคะแนนเสยีง  

ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์คีะแนนเสยีง 1 เสยีงต่อ 1 หน่วยทรสัตท์ีต่นถอื โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนตอ้งไม่เป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องทีพ่จิารณา 

6) มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์  

เว้นแต่สัญญาก่อตัง้ทรัสต์จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้  

6.1) ในกรณีทัว่ไปใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

6.2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 
ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตฯ์ 

(ข) การเพิม่ทุนหรอืการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัต์ทีม่ไิดร้ะบุไวเ้ป็นการ
ล่วงหน้าในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์  

(ค) การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรสัต์ 
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(ง) การท าธุรกรรมกับผู้จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึง่มขีนาดรายการตัง้แต่ 20,000,000 บาท หรอืเกนิ
กว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต์ แลว้แต่มลูค่าใดจะ
สงูกว่า  

(จ) การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ 

(ฉ) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี หรือผู้จ ัดการกองทรัสต์  ทัง้นี้ส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรสัต์ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในขอ้ 19.5 
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์  

(ช) การแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรสัตอ์ย่างมนียัส าคญั  

(ซ) การเลกิกองทรสัต ์

อน่ึง มตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีจ่ะเป็นผลใหก้องทรสัต์หรอืการจดัการกองทรสัต ์มลีกัษณะทีข่ดัหรอื
แยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่กาหนดในประกาศสร. 26/2555 หรอืหลกัเกณฑอ์ื่นตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ หรอื
พระราชบญัญตั ิทรสัตใ์หถ้อืว่ามตนิัน้ไม่มผีลบงัคบั  

7) บนัทกึการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์  

ให้ผู้จดัการกองทรสัต์จดัท าบนัทึกรายงานมติของที่ประชุมและกระบวนการเรยีกและด าเนินการ
ประชุมของการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ต่ละครัง้โดยใหป้ระธานในทีป่ระชุมของการประชุมแต่ละครัง้เป็นผูล้ง
นามรบัรองความถูกต้องของบนัทกึนัน้ ทัง้นี้ใหค้่าใชจ้่ายส าหรบัการจดัท าบนัทกึการประชุมเป็นค่าใชจ้่ายของ
กองทรสัตฯ์ 

9.4.17 วิธีการและเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

1) เหตุในการเปลีย่นแปลงผูจ้ดัการกองทรสัต ์

เหตุในการเปลี่ยนแปลงผู้จ ัดการกองทรัสต์มีดังต่อไปนี้  อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงผู้จ ัดการ
กองทรสัตโ์ดยชอบไม่เป็นเหตุใหผู้จ้ดัการกองทรสัตเ์กดิสทิธเิรยีกรอ้งต่อทรสัตเีพื่อความเสยีหายใด ๆ 

1.1) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ลาออกตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ หรอื
สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

1.2) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ถูกถอดถอนจากการท าหน้าที ่ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้น
สญัญาก่อตัง้ ทรสัต ์หรอืสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

1.3) ผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถด ารงเงินกองทุน และไม่สามารถปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑใ์นประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 
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1.4) ส านกังาน ก.ล.ต.สัง่เพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืสัง่
พกัการปฏบิตัิหน้าที่ของผู้จดัการกองทรสัต์เป็นเวลาเกนิกว่า 90 วนั ทัง้นี้ ตามประกาศ 
สช. 29/2555 

1.5) ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ิน้สภาพนิตบิุคคล หรอืช าระบญัช ีหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่า
จะเป็นค าสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืไม่กต็าม 

1.6) ทีป่ระชุมผู้ถอืหน่วยทรสัต์มมีติดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงใหเ้ปลีย่นแปลงผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์

2) การถอดถอนจากการท าหน้าที ่

2.1) เมื่อปรากฏว่าผู้จ ัดการกองทรัสต์มิได้บริหารจัดการกองทรสัต์ตามหน้าที่ให้
ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการ
กองทรัสต์ พระราชบัญญัติทรัสต์หรือประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศที่
เกีย่วขอ้งอื่นใด และการไม่ปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้ทรสัตเีหน็ว่าเป็นการก่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อกองทรสัตแ์ละ/หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และไม่สามารถเยยีวยาความ
เสยีหายนัน้ไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร 

2.2) ปรากฏข้อเท็จจริงต่อทรัสตีว่าผู้จ ัดการกองทรัสต์มีลักษณะไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ตาม
ประกาศสช. 29/2555 และไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืปฏบิตัติามค าสัง่
แต่ไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

2.3) ปรากฎขอ้เทจ็จรงิว่าการใหค้วามเหน็ชอบเป็นผู้จดัการกองทรสัต์ของส านักงาน 
ก.ล.ต.สิ้นสุดลงและผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่ได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

การถอดถอนจากการท าหน้าที่ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่ตดัสทิธขิองกองทรสัต์ในการที่จะได้รบัชดใช้
ค่าเสยีหาย ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ อนัเกดิขึน้จากการทีผู่จ้ดัการกองทรสัตผ์ดิสญัญา 

3) การลาออก และหน้าทีภ่ายหลงัการลาออกของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

3.1) การลาออกของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

หากผูจ้ดัการกองทรสัต์ประสงคท์ีจ่ะลาออก ใหแ้จง้การลาออกเป็นหนงัสอืใหผู้ร้บัประโยชน์ 
และทรสัตีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่ง 120 วนัก่อนวนัที่ก าหนดให้การลาออกมผีลใช้
บงัคบั ทัง้นี้ ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูร้บัประโยชน์และต่อทรสัต ีและในระหว่างที่
การลาออกยงัไม่มีผลใช้บงัคบันัน้ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์ให้ความช่วยเหลือตามสมควร
แก่ทรสัตีในการแต่งตัง้บุคคลใหม่ซึ่งมีคุณสมบตัิและได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ใหเ้ป็นผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ทนทีผู่จ้ดัการกองทรสัตร์ายเดมิ โดยในระหว่างทีท่รสัตี
ยงัไม่สามารถแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ได้นัน้ ให้ผู้จดัการกองทรสัต์รายเดมิท า
หน้าที่ต่อไปจนกว่าผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่จะสามารถเข้าปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการ
กองทรสัตไ์ดอ้ย่างสมบรูณ์ตามสญัญาก่อตัง้กองทรสัต์ 
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3.2) หน้าทีภ่ายหลงัการลาออก 

ภายหลงัจากที่ผู้จดัการกองทรสัต์ยื่นหนังสอืลาออกแล้ว ให้ผู้จดัการกองทรสัต์มีหน้าที่
ดงัต่อไปนี้ 

(ก.) ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชื่อลูกค้า บญัช ีเอกสาร และขอ้มูลใด ๆ ที่
เกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลความลบัทาง
การค้าหรือไม่ก็ตามให้แก่ทรสัตีและ/หรือผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ตลอดจน
ด าเนินการใด ๆ ตามทีท่รสัตรีอ้งขอตามสมควรเพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่
สามารถเขา้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรสัต์ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์
สงูสดุของกองทรสัตแ์ละผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

(ข.) ไม่ด าเนินการหรอืประกอบธุรกจิทีม่ลีกัษณะเหมอืนหรอืคลา้ยกบั หรอืที่
มีลักษณะเป็นการแข่งขนักันกับธุรกิจของกองทรสัต์เป็นระยะเวลา 2 ปี อนึ่ง 
หน้าที่ในข้อนี้ ให้รวมถึงการไม่ชักชวน ติดต่อ หรือด าเนินการใด ๆ โดยมี
วตัถุประสงคห์รอืเป็นผลใหผู้จ้ดัการกองทรสัตท์ีล่าออกหรอืผูจ้ดัการกองทรสัตใ์น
กรณีทีส่ญัญาก่อตัง้ทรสัต์สิน้สุดลงมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลูกคา้ปัจจุบนัของ
กองทรสัตใ์นลกัษณะทีเ่ป็นการแขง่ขนักบัธุรกจิของกองทรสัต์ 

(ค.) เกบ็รกัษาความลบัทางการคา้ของกองทรสัต์โดยไม่เผยแพร่ขอ้มูล แบบ
ร่าง บญัชรีายชื่อลูกคา้ และเอกสารอื่นใดทีม่สีาระส าคญัเป็นความลบัทางการค้า
ของกองทรสัต์ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากทรัสตีเสียก่อน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย หรอืการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาธารณะอยู่ในขณะทีม่กีาร
เปิดเผยหรอืเผยแพร่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ หรอืจะ
ได้รบัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทรสัตี หรอืเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์ประกาศ ส านักงาน ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอื่นใด หรอื
กฎ หรอืระเบยีบ หรอืค าสัง่ใด ๆ ที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย หรอืกรณีที่ต้อง
ปฏบิตัติามค าสัง่ของหน่วยงานใด ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ง.) ด าเนินการอื่นใดตามสมควรเพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างต่อเนื่องตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

4) วธิกีารแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม ่

ให้ทรสัตีขอมติผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื่อแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรสัต์รายใหม่ภายใน  60 วนันับแต่วนัที่
ปรากฏเหตุตาม 1. และแต่งตัง้บุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัต์มมีตเิหน็ชอบภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัมต ิทัง้นี้ใน
กรณีทีข่อมตแิลว้ แต่ไม่ไดร้บัมต ิใหท้รสัตดี าเนินการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ไดเ้องโดยค านึงถงึประโยชน์ทีด่ี
ทีส่ดุของผูถ้อืหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

9.4.18 การบริหารจดัการกองทรสัตอ่ื์น 

ในปัจจุบนั ผู้จดัการกองทรสัต์ไม่ได้มกีารบรหิารจดัการกองทรสัต์อื่นแต่อย่างใด ทัง้นี้ ในการปฏบิตัิหน้าที่
ของทรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์และสญัญาอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง ทรสัตแีละผูจ้ดัการกองทรสัต์มี
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หน้าทีใ่ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรในการด าเนินการเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรสัตก์บัท
รสัตหีรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยใหม้กีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1) ผูจ้ดัการกองทรสัตม์สีทิธทิีจ่ดัตัง้ และ/หรอื บรหิารกองทรสัต์อื่นไดต้ามกฏหมาย และตาม
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
2) ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัตม์กีารจดัการกองทรสัตอ์ื่นอยู่ดว้ย ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์
ทีข่ออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์ ต้องไม่เป็นประเภทเดยีวกบัทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์อื่นนัน้
เวน้แต่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
3) กองทรสัตจ์ะไม่เขา้ท ารายการใดทีอ่าจสง่ผลใหท้รสัตไีม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 
เช่น การซื้ออสงัหารมิทรพัย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัทรสัตีซึ่งอาจท าให้ทรสัตีไม่สามารถให้
ความเหน็เกีย่วกบัการตรวจสอบและสอบทาน รวมถงึการท า Due Diligence ของผูจ้ดัการกองทรสัต์
ไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

9.5 ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ 

9.5.1 ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และเวบ็ไซด ์ 

ช่ือ  บรษิทั ภริชั แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  

ท่ีอยู่ 591 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์ 02-7493939 

9.5.2 โครงสรา้งผูถ้ือหุ้น 

บรษิัท ภิรชั แมนเนจเม้นท์ จ ากดัมทีุนจดทะเบยีนจ านวน 25,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
2,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยหุน้ทัง้หมดของบรษิทั ภริชั แมนเนจเมน้ท ์จ ากดัไดม้กีารช าระเตม็
มูลค่าแล้ว ทัง้นี้ ณ วนัที่ 6 มกราคม 2563 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ภิรชั แมนเนจเม้นท์ จ ากัด มีจ านวนทัง้สิ้น 5 ราย 
รายละเอยีดการถอืหุน้ปรากฏตามตารางดา้นล่างนี้ 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ 

(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 

(รอ้ยละ) 

1. บรษิทั ภริชับุร ีโฮลดิง้ จ ากดั 1,750,000 70.00 

2. นายปิตภิทัร บุร ี 374,500 14.98 

3. นางสาวปนิษฐา บุร ี 374,500 14.98 

4. นายประสาน ภริชั บุร ี 500 0.02 

5. นางประพรี ์บุร ี 500 0.02 
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บรษิทั ภริชั แมนเนจเมน้ท ์จ ากดัมกีรรมการจ านวน 4 คน คอื (1) นายประสาน ภริชั บุร ี(2) นางประพรี ์บุร ี
(3) นางสาวปนิษฐา บุรี และ (4) นายปิติภทัร บุร ีโดยกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนัคอืกรรมการคนใดคนหนึ่งลง
ลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

9.5.3 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มีหน้าที่บรหิารจดัการทรพัย์สนิที่กองทรสัต์เขา้ลงทุน ตามหลกัเกณฑ์การบรหิาร
จดัการกองทรสัต ์ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรสัต์เข้าลงทุนตามนโยบายของผู้จ ัดการ
กองทรสัตเ์พื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัต์ 

2) การบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์นิทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

3) การจดัท าบญัชแีละรายงาน เอกสารการจดัการ และการตรวจสอบภายใน 

4) การตลาด 

9.5.4 ค่าธรรมเนียมท่ีได้รบัจากการท าหน้าท่ีผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

1) ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานในการจดัการทรพัยส์นิ (Base Fee) ไม่เกนิรอ้ยละ 7 ของรายไดจ้าก
การด าเนินงาน 

2) ค่าธรรมเนียมผนัแปรในการจดัการทรพัย์สนิ (Performance Fee) ไม่เกนิร้อยละ 3 ต่อปี
ของก าไรจากการด าเนินงาน 

3) ค่าธรรมเนียมในการจดัหาผูเ้ช่า (Commission Fee) ไม่เกนิ 3 เดอืนของรายไดจ้ากสญัญา
เช่าและสญัญาบรกิารต่อระยะเวลาการเช่า 3 ปี และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 

9.6 ทรสัตี 

9.6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

สถานท่ีตัง้ส านักงาน
ใหญ่ 

400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 6 และชัน้ 12 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ประเภทธรุกิจ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนและทรสัต ี

โทรศพัท ์ 0-2673-3999 

โทรสาร 0-2673-3900 

website www.kasikornasset.com 

9.6.2 โครงสรา้งผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั ณ วนัท่ี   31 
ธนัวาคม 2562 

http://www.kasikornasset.com/
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ช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ 
รอ้ยละของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 27,154,272 100.00 

นายประทาน อฉัราวรรณ 1 0.00 

นางสาวศรญัญา ศริวินัสาณฑ ์ 1 0.00 

รวม 27,154,274 100.00 

9.6.3 ใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทรสัตไีดร้บัใบอนุญาตการประกอบธุรกจิทรสัตจีากส านกังาน ก.ล.ต. ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2556 

9.6.4 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการเป็นทรสัตี  

ทรสัตมีหีน้าทีใ่นการจดัการกองทรสัตด์ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัเยีย่งผูม้วีชิาชพี รวมทัง้ดว้ยความ
ช านาญ โดยปฏบิตัต่ิอผูร้บัประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สงูสุดของผูร้บัประโยชน์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
ความเป็นอสิระ และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้ผกูพนัทีไ่ดใ้หไ้วเ้พิม่เตมิแก่ผู้
ลงทุน (ถา้ม)ี หน้าทีท่ีส่ าคญัของทรสัตตีามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นร่างสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ไดแ้ก่ 

1) ติดตาม ดูแลและตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรสัต์บรหิารจดัการกองทรสัต์ให้เป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. รวมตลอดจนด าเนินการแก้ไข ยบัยัง้ หรือ
เยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่กองทรสัต์ตามทีเ่หน็สมควร กรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์กระท าการ 
หรอืงดเวน้กระท าการจนก่อให้เกดิความเสยีหายแก่กองทรสัต์ หรอืไม่ปฏบิัตหิน้าที่ตามสญัญาและ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทุกครัง้ โดยหากต้องมกีารขอมตทิีป่ระชุมผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ ทรสัตจีะต้องตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการด าเนินการว่าเป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ รวมทัง้ทกัทว้งและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ทราบ
ว่าการด าเนินการดงักล่าวไม่สามารถกระท าได ้หากไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

4) จดัการกองทรสัต์ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรือจ ากดัมิให้เกดิความเสยีหาย
อย่างรา้ยแรงต่อประโยชน์ของกองทรสัต์หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวมกรณีทีผู่จ้ดัการกองทรสัต์ไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้รวมทัง้มอี านาจในการจดัใหม้ผีูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ 

5) จดัท ารายงานเสนอต่อผูถ้ือหน่วยทรสัต์พรอ้มกบัรายงานประจ าปีของกองทรสัต์ โดยระบุ
ว่าทรสัตมีคีวามเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของผู้จดัการกองทรสัตใ์นการบรหิารจดัการกองทรสัตว์่า
เป็นอย่างไร สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมทัง้กฎหมายประกาศและขอ้ก าหนด
อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถดูรายละเอยีดเกีย่วกบัขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของทรสัตใีน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
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9.6.5 ค่าธรรมเนียมท่ีได้รบัจากการท าหน้าท่ีเป็นทรสัตี 

เป็นไปตามทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 10 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต์” 

9.7 คณะกรรมการลงทุน 

-ไม่ม-ี 

9.8 ท่ีปรกึษาของกองทรสัตใ์นการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง  

ผูส้อบบญัชี 

ชื่อ : บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

ทีอ่ยู่ : 193/136-137 อาคารเลครชัดา  ชัน้ 33 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์: 02-264-9090 

ท่ีปรกึษาทางการเงินของกองทรสัตส์ าหรบัการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

ชื่อ : ธนาคาร กรุงศรอียธุยา จ ากดั มหาชน 

ทีอ่ยู ่ : 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.  

โทรศพัท ์: 0-2296-2000, 0-2683-1000 

ท่ีปรกึษากฎหมายของกองทรสัตส์ าหรบัการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีหน่ึง 

ชื่อ : บรษิทั แชนดเ์ล่อร ์เอม็เอชเอม็ จ ากดั 

ทีอ่ยู ่ : เลขที ่ 98 อาคารสาทรสแควร ์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์: 02-009-5000 

tel:+662%20264%209090
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10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

10.1 เพดาน และรายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์ 

10.1.1 เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เ พ ด า น % ข อ ง  NAV ณ  วั น ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรพัย์สิน
หลักครัง้แรก หรือ NAV ณ  วัน ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรพัย์สิน
หลักครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

1. ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่จ่าย
เป็นประจ า (ไม่รวมถึง
ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่จ่าย
รายครัง้ เมื่อมีการเพิ่ม
ทุน ได้มา หรอืจ าหน่าย
ไปซึง่ทรพัยส์นิ) 

15.0% ต่อปี   

2. ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่จ่าย
รายครัง้ เมื่อมีการเพิ่ม
ทุน ได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึง่ทรพัยส์นิ 

12.0% ต่อครัง้   

10.1.2 รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทรสัต ์

1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทรสัต์ในการจดัตัง้ครัง้แรก และที่จ่ายเป็น
ประจ า โดยเพดานของค่าธรรมเนียมจะแสดงเป็นรอ้ยละต่อปี ยกเวน้แต่จะระบุเป็นอย่างอื่น  
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ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

1. ค่ าธรรม เนี ย ม ในการ
บรหิารจดัการกองทรสัต ์ 

0.75% ไม่เกนิ 0.30% ต่อปี ของ
ราคาทุนของทรัพย์สิน
หลักของกองทรสัต์ รวม
กับมูลค่าตามบัญชีของ
เงนิลงทุนในตราสารทาง
การเงนิ และ/หรอืเงนิฝาก
สถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ ใน
กรณี ที่ มีก ารจ าห น่ าย
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก ข อ ง
กองทรัสต์  ให้ค านวณ
จ า ก ร า ค า ทุ น ข อ ง
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก ข อ ง
กองทรัสต์หักออกด้วย
จ านวนเงนิลดทุนจากการ
จ าหน่ายทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์ดังกล่าว 
โ ด ย ร า ค า ทุ น ข อ ง
ทรัพย์สินหลักประเภท
สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า 
( Leasehold) ที่ น า ม า
ค านวณค่าธรรมเนียมจะ
คดิเฉพาะช่วงระยะเวลาที่
สทิธกิารเช่ายงัมผีลบงัคบั
ใชเ้ท่านัน้ 

รายเดอืน 

2. ค่าธรรมเนียมทรสัตี และ 
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ 

1.0% ไม่เกิน 0.25% ต่อปีของ
มลูค่าสนิทรพัยร์วม 

รายเดอืน 

3. ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม น า ย
ทะเบยีน 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

4. ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร 3.0% ตามที่ก าหนดในสัญญา รายเดอืน 
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ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

อสังหาริมทรัพย์ (ตาม
สัญญาแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหารมิทรพัย)์ 

แ ต่ ง ตั ้ ง ผู้ บ ริ ห า ร
อสงัหารมิทรพัย ์

5. ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม แ ล ะ
ค่าใช้จ่ ายในการด ารง
สถานะเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด
หลกัทรพัย ์

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

6. ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม แ ล ะ
ค่ า ใช้ จ่ าย ในการสอบ
บัญชีและการตรวจสอบ
ภายใน 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายปี 

7. ค่าธรรมเนียม และ/หรือ 
ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ค่า และ/หรือ สอบทาน
การประเมนิค่าทรพัย์สนิ
และค่ า ใช้ จ่ าย ในการ
ส ารวจภาพรวมตลาด 
และ/หรือการประเมิน
มูลค่าหุ้นของบริษัทที่
กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน 

ไม่เกนิ 0.075% ต่อปีของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิ 

ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

8. ค่าธรรมเนียม และ/หรือ 
ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ร ะบ บ วิ ศ ว ก รรม  ค่ า
ต ร ว จ ส อ บ อ า ค า ร 
ค่าใช้จ่ายจัดท ารายงาน 
หรือบทวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการดังกล่าว รวมถึง
ค่าตรวจสอบทรัพย์สิน 
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

ไม่เกนิ 0.1% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธ ิ

ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-10 หน้า 4 จาก 26 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง
ใน ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ าที่
ตรวจสอบทรพัยส์นิ  

9. ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย และ
ค่าธรรมเนียมจากการ
กู้ ยืม เงินจากธนาคาร
พาณิชย ์สถาบนัการเงนิ 
บริษัทประกันภัย และ/
หรอืนิตบิุคคลประเภทอื่น 
ค่ าธ รรม เนี ย ม ในการ
จัดหาเงินกู้ยืมหรือการ
ออกตราสารที่มีลกัษณะ
เดียวกัน ค่าธรรมเนียม
หรือค่าที่ปรึกษาในการ
จัดหาเงินกู้ยืมหรือการ
ออกตราสารที่มีลกัษณะ
เดียวกันค่าธรรมเนียม
การกู้ยืมจากธนาคาร
พาณิชย ์สถาบนัการเงนิ 
บริษัทประกันภัย และ/
หรอืนิตบิุคคลประเภทอื่น
เพื่อช าระคนืหนี้เดมิ และ 
ค่ าธ รรม เนี ย ม ในการ
ด า เ นิ น ก า ร ด้ า น
หลกัประกนัรวมถงึค่าจด
จ านองและค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีส่ญัญาก าหนด 

10. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

 

1.0% ของ NAV ณ วนัที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้แรก 
ห รื อ  NAV ณ  วั น ที่

รายครัง้ 
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สว่นที ่2-10 หน้า 5 จาก 26 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้แรก
บ ว ก ด้ ว ย  NAV ข อ ง
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ม
ทุน ณ วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้
ลงทุนเพิม่เติม (ถ้าม)ี ต่อ
ครัง้ 

11. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
ด้ า น ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อสังห าริมทรัพย์  เช่ น 
กรณีกองทรสัต์ลงทุนใน
ต่างประเทศ เป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 2.5% ของ NAV ณ วนัที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้แรก 
ห รื อ  NAV ณ  วั น ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้แรก
บ ว ก ด้ ว ย  NAV ข อ ง
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ม
ทุน ณ วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้
ลงทุนเพิม่เติม (ถ้าม)ี ต่อ
ครัง้ 

รายครัง้ 

12. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม 
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใน
การประเมนิค่า และ/หรอื 
สอบทานการประเมนิค่า
ทรพัย์สนิ และค่าใช้จ่าย
ในการส ารวจภาพรวม
ตลาด  

ตามทีจ่่ายจรงิ 1.0% ของ NAV ณ วนัที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้แรก 
ห รื อ  NAV ณ  วั น ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้แรก
บ ว ก ด้ ว ย  NAV ข อ ง
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ม
ทุน ณ วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้
ลงทุนเพิม่เติม (ถ้าม)ี ต่อ
ครัง้ 

รายครัง้ 

13. ค่ าธรรม เนี ยมการจัด ตามทีจ่่ายจรงิ  ไม่เกิน 3.0% ของมูลค่า
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย 

รายครัง้ 
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สว่นที ่2-10 หน้า 6 จาก 26 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

จ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ ต่อครัง้ 

14. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
และประชาสมัพนัธ ์กรณี
ที่ มี ก า ร ร ะ ด ม ทุ น 
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 
ก า ร โ ฆ ษ ณ า 
ประชาสมัพันธ์ และการ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ เช่น ค่า
วางแผน ค่าออกแบบ ค่า
จดัท า และค่าเผยแพร่สื่อ
โฆษณา การจดักจิกรรม
แล ะงานอี เว้ น ท์  ก าร
ต ก แ ต่ ง เนื่ อ ง ใน ง า น
เท ศ ก า ล ต า ม ค ว า ม
เห ม า ะ ส ม  ก า ร จั ด
กิจกรรมเพื่อสงัคม การ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม วั น
ประเพ ณี  การจัดงาน
แ ถ ล ง ข่ า ว  ร ว ม ถึ ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร 
ผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

ตามทีจ่่ายจรงิ  1.0% ของ NAV ณ วนัที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้แรก 
ห รื อ  NAV ณ  วั น ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักครัง้แรก
บ ว ก ด้ ว ย  NAV ข อ ง
ทรัพย์สินหลักส่วนเพิ่ม
ทุน ณ วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้
ลงทุนเพิม่เติม (ถ้าม)ี ต่อ
ครัง้ 

รายครัง้ 

15. ค่าใชจ้่ายในการประชุมผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ ค่าจดัท า
และจัดพิ มพ์ ราย งาน
ประจ าปี เช่น ค่าพิธีกร 
ค่ าสถานที่  ค่ าบ ริการ
ล ง ท ะ เบี ย น แ ล ะ นั บ
คะแนน และเอกสารอื่น 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ  รายครัง้ 
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สว่นที ่2-10 หน้า 7 จาก 26 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ตลอดจน 
ค่าแปลและจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าว 

16. ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า ร จั ด
ป ระชุ ม นั ก วิ เค ร า ะห์
หลกัทรพัย ์

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

17. ค่าใช้จ่ายในการจัดท า 
จั ด พิ ม พ์  แ ล ะ จั ด ส่ ง
ห นั ง สื อ บ อ ก ก ล่ า ว 
หนังสือตอบโต้ เอกสาร 
ข่าวสาร ประกาศและ
รายงานต่าง ๆ ถึงผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ รวมถึงการ
ลงประกาศหนงัสอืพมิพ ์

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

18. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ห รื อ
ค่าธรรมเนียมในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้
ถือหน่วยทรสัต์ การเพิ่ม
ทุ น  และ /ห รือ  ลดทุ น 
เช่ น  ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ 
ค่าบรกิารที่นายทะเบียน
เรียกเก็บ ค่าไปรษณียา
ก ร  ค่ า โท ร ศั พ ท์  ค่ า
โทรสาร ค่าใชจ้่ายในการ
ติดตามสถานะเช็คคง
คา้ง เป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

19. ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ ค่าเอกสาร

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 
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สว่นที ่2-10 หน้า 8 จาก 26 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

การลงบัญชีกองทรัสต ์
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบั
งานทะเบยีน 

20. ค่าใช้จ่าย ค่าที่ปรึกษา 
ต่าง ๆ และค่าธรรมเนียม 
อื่น ๆ ที่เกิดขึน้โดยชอบ
โดยผู้จ ัดการกองทรัสต ์
หรือ ทรัสตี ตามหน้าที ่
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ข อ ง
ก อ งท รัส ต์  เช่ น ค่ า ที่
ปรกึษา และ/หรอืตวัแทน
ประกนัภยั 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

21. ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่ อง
จากการเปลี่ยนแปลง
แก้ ไข เพิ่ ม เติมสัญญ า
ก่อตัง้ทรสัต์ และ/หรอื ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และ/หรือ 
ป ร ะ ก า ศ ข อ ง
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ป ร ะ ก า ศ ส า นั ก ง า น 
ก . ล .ต .  แ ล ะ /ห รื อ 
กฎหมายอื่น ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

22. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การตดิตามทวงถามหรอื
ก า รด า เนิ น ก า รต าม
กฎหม าย เพื่ อก ารรับ
ช า ร ะ ห นี้ ใ ด  ๆ  ห รื อ
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย
ในการด าเนินคดีในศาล 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 
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สว่นที ่2-10 หน้า 9 จาก 26 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์  ผู้จ ัดการ
กองทรสัต ์หรอืทรสัต ีซึง่
เกีย่วขอ้งกบักองทรสัต ์

23. ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด า เนิ น ค ดีท างศ าลที่
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
และการบรหิารทรพัย์สนิ
ข อ งก อ งท รัส ต์  เช่ น 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ด าเนินคดี ค่าใช้จ่ายใน
การยึดท รัพ ย์ สิน  ค่ า
สินไหมทดแทนความ
เสียหายจากผู้ จ ัดการ
กองทรสัต์เพื่อประโยชน์
ของผู้ถือห น่วยทรัสต์
โดยรวม ค่าใช้จ่ายด้าน
ก ฎ ห ม า ย ใ น ก า ร
ด า เนิ น ค ดี ท า ง ศ า ล 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
สินไหมทดแทนความ
เสี ย ห า ย แ ก่ บุ ค ค ล 
ภายนอก ค่าจดจ านอง 
ค่าปลดจ านอง ค่าใชจ้่าย
ใ น ด้ า น นิ ติ ก ร ร ม 
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
สญัญา เป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

24. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ด าเนินคดีของ ทรัสตีที่
ฟ้ อ ง ร้อ ง ให้ ผู้ จ ั ด ก า ร

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 
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สว่นที ่2-10 หน้า 10 จาก 26 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

กองทรัสต์ปฏิบัติตาม
ห น้ าที่  ห รือ เรีย ก ค่ า
สินไหมทดแทนความ
เสียหายจากผู้ จ ัดการ
กองทรสัต์เพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรสัต์ทัง้
ปวงหรือเมื่อได้รบัค าสัง่
จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก .ล.ต.  

25. ค่าสินไหมทดแทนแก่
บุคคลภายนอกส าหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
อั น เนื่ อ งม า จ าก ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
กองทรสัต์ ในส่วนที่เกิน
จากค่าสนิไหมทดแทนที่
กองทรัสต์ได้รับภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

26. ค่าธรรมเนียม และ/หรือ 
ค่ า ใช้ จ่ าย ใน ก าร เลิ ก
ก อ ง ท รั ส ต์ ห รื อ
เปลี่ยนแปลงผู้จ ัดการ
ก อ ง ท รั ส ต์  ห รื อ 
ทรสัต ี

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

27. ค่าตอบแทนผู้ช าระบญัชี
ในระหว่างการช าระบญัชี
กองทรสัต ์

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

28. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ 
ต่าง ๆ  เช่น  Facebook 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 
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สว่นที ่2-10 หน้า 11 จาก 26 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

Instagram เป็นตน้ 

29. ค่ าออกแบบ  อัพ เดต
ข้อมูลเพิ่มเติม และดูแล
บ ารุงรักษาเวบไซต์ ซึ่ง
ห ม า ย ร ว ม ถึ ง 
เวบไซต์ของกองทรัสต ์
แ ล ะ เ ว บ ไ ซ ต์ ข อ ง
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์เขา้
ลงทุน 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

30. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การสนับสนุนการกุศล
ต่าง ๆ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

31. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ก า ร รั บ ร อ ง ลู ก ค้ า 
วิท ย าก ร  ห น่ ว ย ง าน
ราชการ ตวัแทน (Agent) 
และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่มา
ตดิต่ออาคาร 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

32. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ของขวัญและของก านัล 
เนื่ องในโอกาสและวัน
ส าคัญ ต่ า ง  ๆ  ให้ กั บ
ลูก ค้ า  ผู้ เช่ า  ตั วแท น 
(Agent) ส านักงานจราจร 
ส า นั ก ง า น ต า ร ว จ 
ส านักงานเขต และ/หรือ
หน่วยงานราชการ เช่น 
ของขวัญ วันขึ้น ปี ใหม่ 
กระเช้ าดอกไม้แสดง
ความยนิด ีเป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 
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สว่นที ่2-10 หน้า 12 จาก 26 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

 

33. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
พธิกีรรมทางศาสนาและ
สิ่งศักดิส์ ิทธิ  ์เช่น  การ
สกัการะบชูาศาลพระภูม ิ

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

34. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ง า น ท า บุ ญ อ า ค า ร
ประจ าปี 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

35. ค่าธรรมเนียม และ/หรือ 
ค่ า ใช้ จ่ า ย อื่ น  ๆ  อั น
เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
กองทรสัต ์

   

35.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่ อ ม แ ซ ม แ ล ะ
บ า รุ ง รั ก ษ า
อสงัหาริมทรัพย ์
สังห าริมทรัพย ์
แ ล ะ วั ส ดุ
สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่
เกีย่วขอ้ง รวมถึง
ค่ าบ า รุ ง รัก ษ า
ท า ง เ ชื่ อ ม 
บีที เอ ส  (ถ้ ามี ) 
ค่ า ต อ บ แ ท น 
แ ล ะ / ห รื อ
ค่ า ธ ร รม เนี ย ม
ก า ร ใ ช้ ส่ ว น
เชื่อมต่อรถไฟฟ้า 
(ถา้ม)ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
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สว่นที ่2-10 หน้า 13 จาก 26 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

35.2 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร ควบคุม
งาน  ซ่ อมแซม 
ดูแล บ ารุงรกัษา 
จดัซือ้จดัหา และ/
ห รื อ ก่ อ ส ร้ า ง
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ปรับปรุง พัฒนา 
ทดแทน  ท าให้
เทียบ เท่ า  เพิ่ ม
มูลค่าทรพัย์สนิที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ที่
กองทรัสต์ลงทุน 
แ ล ะ /ห รือ ป รับ
แบบภูมทิศัน์หรอื
ภู มิ ส ถ า ปั ต ย์
อสงัหารมิทรพัย ์ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

35.3 ค่าใช้จ่ายในการ
ดูแล บ ารุงรกัษา
อสงัหาริมทรัพย ์
เพื่อด ารงสถานะ
อาค ารอ นุ รักษ์
พ ลั ง ง า น 
ค่าใช้จ่ายในการ
ขออนุมัติ  และ/
ห รื อ ต่ อ อ า ยุ
ใบรับรอง LEED 
รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อปรบัปรุงและ
พัฒนาเพื่อด ารง
สถ าน ะอ าค าร

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

สว่นที ่2-10 หน้า 14 จาก 26 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

อนุรกัษ์พลังงาน  
เป็นตน้ 

35.4 ค่าใช้จ่ายในการ
รับบริการพื้นที่
ส่ ว น กลางขอ ง
โค รงก าร  เช่ น 
การบรกิารจราจร
บ น ถ น น ร อ บ
อ า ค า ร  ก า ร
บ ริ ก า ร รั ก ษ า
ความปลอดภัย 
การบรกิารรกัษา
ความสะอาด การ
ปรบัแบบภูมทิศัน์
ห รือค่ าท าสวน 
ค่าบริหารที่จอด
รถ เป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

35.5 ค่าใช้จ่ายในการ
โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์
ทัว่ไป  

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

35.6 ค่าคอมมชิชัน่ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

35.7 ค่าเบีย้ประกนั ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

35.8 ค่ าบริการและ/
หรอืค่าใช้จ่ายใน
ก า รซ่ อ ม แ ซ ม 
บ า รุ ง รั ก ษ า
อุ ป ก รณ์ รัก ษ า
ความปลอดภัย 
เ ช่ น  ก ล้ อ ง 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
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สว่นที ่2-10 หน้า 15 จาก 26 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

CCTV บั ต ร
สม าชิ ก อาค าร 
บตัร Visitor เพื่อ
เข้า-ออกอาคาร 
และอุปกรณ์อื่นที่
เกี่ยวข้องกบัการ
รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภยั เป็นตน้ 

35.9 ค่ า ป้ องกัน และ
ก าจดัแมลง 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

35.10 ค่ า ก า จั ด ข ย ะ 
รวมถึงค่าก าจัด
ไขมันของระบบ
บ า บั ด น ้ า เสี ย 
ค่าใช้จ่ายในการ
วเิคราะหน์ ้าด ีน ้า
เสยีของบ่อบ าบดั
น ้าเสยี เป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

35.11 ค่ าบริการและ/
หรอืค่าใช้จ่ายใน
ก า รซ่ อ ม แ ซ ม 
บ า รุ ง รั ก ษ า
อุ ป ก ร ณ์ ดู แ ล
รักษ าท าความ
สะอาด รวมถงึค่า
ท าความสะอาด
กระจกภายนอก
โดยรอบอาคาร
ส านักงาน และ
วสัดุสิน้เปลืองใน
ก า ร ท า ค ว า ม

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 
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สว่นที ่2-10 หน้า 16 จาก 26 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

สะอาด เป็นตน้ 

35.12 ค่ าบริการและ/
หรอืค่าใช้จ่ายใน
ก า รซ่ อ ม แ ซ ม 
บ า รุ ง รั ก ษ า
อุปกรณ์ รวมถึง
วัส ดุ สิ้ น เป ลือ ง
ข อ ง ร ะ บ บ
สาธารณู ปโภค 
เช่ น  ค่ าน ้ า มั น
เชื้ อ เพ ลิ ง ข อ ง
เค รื่ อ ง ก า เนิ ด
ไ ฟ ฟ้ า 
(Generator) ค่ า
เดิน สาย ไฟ ฟ้ า 
รวมถึงค่าติดตัง้
อุปกรณ์โทรศพัท ์
Internet แ ล ะ /
หรอื อุปกรณ์ wifi 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

35.13 ค่าระบบทีจ่อดรถ 
รวมถึงค่าใช้จ่าย
ส า ห รั บ วั ส ดุ
สิ้ น เ ป ลื อ ง ที่
เกี่ยวข้องกบัการ
บรหิารพื้นที่จอด
รถ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

35.14 ค่ า เ ช่ า พื้ น ที่
อาคารรายปี / ค่า
เช่าทีด่นิรายปี 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

35.15 ค่าใช้จ่ายและค่า ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 
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ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

อุ ป ก ร ณ์ ที่
เกี่ยวข้องกบัการ
ป้องกันอัคคีภัย 
การเตรียมความ
พร้อม และการ
อ พ ย พ ห นี ไ ฟ 
รวมถึงการอบรม
ดบัเพลงิประจ าปี 
ก ารอบ รม ก าร
ป ฐม พ ย าบ า ล
เบื้ อ ง ต้ น  ก า ร
อบรมเพื่อรักษา
ม า ต ร ฐ า น 
ค่าใช้จ่ายในการ
ขอใบอนุญาตที่
เกี่ ย วข้อง เป็ น
ตน้ 

35.16 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่
เกี่ยวข้องกบัการ
จดัท าป้ายชื่อและ
ป้ า ย บ อ ก ท า ง 
ต่าง ๆ ในอาคาร 
รวมถึงการผลิต
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ข้อมูลของ VDO 
Wall บรเิวณลอ็บ
บีข้องอาคาร 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

35.17 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่
เกี่ยวข้องกบัการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม 
ต่าง ๆ และการ

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 
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ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

ประดับตกแต่ ง
เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ภาพลักษณ์ของ
อสงัหาริมทรัพย ์
เช่น ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกบัการ
จัดกิจกรรมเพื่ อ
สังคม , กิจกรรม
ส่ ง เ ส ริ ม
แ น ว ค ว าม คิ ด
อนุรกัษ์พลงังาน, 
กิจกรรมตามวัน
ประเพณี และค่า
อุปกรณ์ตกแต่ง
สถานที่ตามวัน
ส า คั ญ ต่ า ง  ๆ 
เป็นต้น รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ เกิด
จากการใชบ้รกิาร
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
ภ า ย น อ ก 
(Outsource) 

35.18 ค่าใช้จ่ายในการ
ยื่ น ข อ  ต่ ออายุ 
แ ล ะ /ห รื อ เพื่ อ
รั ก ษ า ก า ร
บริหารงานและ
ก า ร ป ฏิ บั ต ิ
ด าเนินการให้ได้
มาตรฐานระบบ
บ ริ ห า ร ง า น

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 
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ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

คุณ ภ าพ  ( ISO) 
แ ล ะ / ห รื อ
มาตรฐานระบบ
การจัดการอาชี
ว อ น า มั ย แ ล ะ
ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม 
เช่น ค่าใชจ้่ายขอ
ค า ป รึ ก ษ า 
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึ ก อ บ ร ม
พ นั ก ง า น  
เป็นตน้ 

35.19 ค่าภาษีโรงเรือน 
ค่าภาษป้ีาย และ/
หรอืค่าภาษอีื่น ๆ 
ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
ท รั พ ย์ สิ น ที่
ก อ งท รัส ต์ เข้ า
ลงทุน เป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

35.20 ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกบัการ
จั ด ก า ร
อสงัหาริมทรัพย ์
เช่น ค่าไปรษณีย ์ 
ค่าเดนิทางติดต่อ
ร า ช ก า ร 
ค่ า ธ ร รม เนี ย ม
ธนาคาร ค่าวัสดุ
อุ ป ก ร ณ์
ส านักงาน วัสดุ

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 
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ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เพดาน% ของ NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรก หรอื NAV ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนในทรพัยสิ์น
หลกัครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ

ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

สิ้นเปลืองอื่น ๆ  
เป็นตน้ 
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2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีจ่่ายเป็นรายครัง้เมื่อมกีารเพิม่ทุน หรอืไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ โดยเพดานของค่าธรรมเนียมจะแสดงเป็นรอ้ยละต่อครัง้ 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เ พ ด า น % ข อ ง  NAV ณ  วั น ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรพัย์สิน
หลักครัง้แรก หรือ NAV ณ  วัน ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรพัย์สิน
หลักครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

1. ค่ าธรรม เนี ย ม ในการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ (Acquisition 
fee)  

กรณีทรพัยส์นิของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั
กบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

- ไม่เกนิ 0.75% ของมูลค่าทรพัยส์นิที่
ไดม้าของกองทรสัต ์ 

กรณีทรพัยส์นิอื่น 

- ไม่เกนิ 1.00% ของมูลค่าทรพัยส์นิที่
ไดม้าของกองทรสัต ์

ตามทีจ่่ายจรงิ 

 

รายครัง้ 

2. ค่ าธรรม เนี ย ม ในการ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน
ของกองทรสัต ์(Disposal 
Fee) 

ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่าทรพัย์สนิที่
ไดจ้ าหน่ายไปของกองทรสัต ์

ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

3. ค่ า ใช้ จ่ าย  แ ล ะ /ห รือ 
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ที่
เกี่ยวข้องในการจัดตัง้
แ ล ะ /ห รื อ เส น อ ข า ย
ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ข อ ง
ก อ ง ท รั ส ต์  เ ช่ น 
ค่าธรรมเนียมยื่นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต ์
ค่าธรรมเนียมยื่นค าขอ
เสนอขายหน่วยทรัสต์
ค่ าธรรม เนี ยมการจด
ทะเบียนห น่วยทรัสต์
เ ป็ น ห ลั ก ท รัพ ย์ จ ด
ทะเบียน และค่าใช้จ่าย
ในการเตรยีมและจดัท า
เ อ ก ส า ร สั ญ ญ า 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ ก ร ณี ก า ร จั ด ตั ้ ง
ก อ งท รัสต์  เพิ่ ม ทุ น 
หรอืไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่ทรพัยส์นิ 
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ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เ พ ด า น % ข อ ง  NAV ณ  วั น ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรพัย์สิน
หลักครัง้แรก หรือ NAV ณ  วัน ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรพัย์สิน
หลักครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล  เช่ น 
dataroom 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
ทางด้านภาษี กฎหมาย 
การเงิน วิศวกรรม การ
รงัวดัทีด่นิ เป็นตน้ 

4. ค่าธรรมเนียมผูแ้ทนหรอื
ตั ว แ ท น  (Agent or 
Property Broker) (ถา้ม)ี 
ใ น ก า ร ซื้ อ  จั ด ห า 
จ าหน่าย หรอืโอนสทิธ ิ

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

5. ค่ า ธ ร รม เนี ย ม  ห รือ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการจดัหา 
ได้ ม า  จ าห น่ าย  จ่ าย 
โอนสนิทรพัย์ ทรพัย์สนิ 
ห ลั ก ท รั พ ย์ ข อ ง
ก อ ง ท รั ส ต์  เ ช่ น 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ตรวจสอบวเิคราะห์ และ
ศึกษาความเป็นไปได้
และความเหมาะสมใน
ก า ร ซื้ อ  เ ช่ า  ห รื อ 
จ า ห น่ า ย
อสังหาริมทรัพย์ โอน 
และรบัโอนสทิธิการเช่า
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ์
ค่าธรรมเนียมการโอน 
เป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

6. ค่ า ภ า ษี ห รื อ
ค่าธรรมเนียมและอากร

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 
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ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เ พ ด า น % ข อ ง  NAV ณ  วั น ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรพัย์สิน
หลักครัง้แรก หรือ NAV ณ  วัน ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรพัย์สิน
หลักครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

แสตมป์ใด ๆ ที่เกี่ยวกบั
การซื้อขายหลักทรัพย ์
อสังหาริมทรัพย์ หรือ
ท รั พ ย์ สิ น อื่ น ข อ ง
ก อ งท รัส ต์  เช่ น  ค่ า
น า ย ห น้ า ซื้ อ ข า ย
หลักทรัพย์ และจะถูก
หั ก จ า ก ค่ า ข า ย
หลกัทรพัยเ์มื่อมกีารขาย
หลักทรพัย์ ค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัการซือ้หรอื
ขายอสังห าริม ทรัพ ย ์
ค่ า ใช้ จ่ าย ในการโอน
ห ลั ก ท รั พ ย์  ห รื อ 
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ์ 
เป็นตน้ 

7. ค่าธรรมเนียม และ/หรอื 
ค่าใชจ้่ายในการประเมนิ
ค่าทรัพย์สิน และ/หรือ
การประเมนิมลูค่าหุน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

8. ค่าธรรมเนียม และ/หรอื 
ค่าใชจ้่ายในการประเมนิ
ระบ บ วิศ วก รรม  ค่ า
ต ร ว จ ส อ บ อ า ค า ร 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
ท า ง ก ฎ ห ม า ย 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
ทางภาษี ค่าธรรมเนียม
ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ต่ อ ก า ร
ตรวจสอบประมาณการ
ง บ ก า ไ ร ข า ด ทุ น 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 
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ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เ พ ด า น % ข อ ง  NAV ณ  วั น ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรพัย์สิน
หลักครัง้แรก หรือ NAV ณ  วัน ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรพัย์สิน
หลักครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

ค่าใช้จ่ายจดัท ารายงาน 
ห รื อ บ ท วิ จั ย  แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
ภาพรวมตลาด  

9. ค่าจัดท า จัดพิมพ์  ใบ
จ อ งซื้ อ ห น่ วย ท รัส ต ์
ใบทรสัต์ ใบเสรจ็รบัเงิน 
ใบ ก า กั บ ภ าษี  แ ล ะ
แบ บ ฟ อ ร์ม อื่ น  ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับกองทรสัต ์
และค่ าใช้จ่ าย ในการ
จัด เต รีย ม แ ล ะจัด ส่ ง
เอกสารดังกล่าวให้แก่ 
ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

10. ค่าจัดท าและจัดพิมพ์
หนังสอืชี้ชวน ตลอดจน 
ค่ า แ ป ล แ ล ะ จั ด ส่ ง
เอกสารดงักล่าว 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

11. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
ทางการเงนิ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

12. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
อื่น ๆ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

13. ค่ าธรรม เนี ยมการจัด
จ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่เกิน 3.0% ของมูลค่า
หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขาย 

รายครัง้ 

14. ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา
และประชาสมัพันธ์การ
เ ส น อ ข า ย แ ล ะ ที่
เกี่ยวเนื่ องกับการขาย
ห น่วยทรัสต์  เช่น  ค่ า

ตามทีจ่่ายจรงิ 2.0% รายครัง้ 
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ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายของกองทรสัต ์

เ พ ด า น % ข อ ง  NAV ณ  วั น ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรพัย์สิน
หลักครัง้แรก หรือ NAV ณ  วัน ท่ี
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรพัย์สิน
หลักครัง้แรกบวกด้วย NAV ของ
ทรพัยสิ์นหลกัส่วนเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี
กองทรสัตเ์ข้าลงทุนเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียก
เกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

รอบและระยะเวลาท่ี
เรียกเกบ็ 

เลีย้งรบัรอง ค่าวางแผน 
ค่าออกแบบ จดัท า และ
เผยแพร่สื่อโฆษณา เวบ
ไซต์  งานอีเว้นท์  งาน
โรดโชว์ งานแถลงข่าว 
การเยี่ยมชมทรัพย์สิน 
โฆษณาขอบคุณการ
สนับสนุนการจองซื้ อ  
อเีวนทฉ์ลองความส าเรจ็
ภายหลงัการจองซื้อ ค่า
ของช าร่วยในงาน (ถา้ม)ี 
ฯลฯ  

15. ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ รายครัง้ 

หมายเหต ุ: ค่าใชจ้่ายบางรายการไม่ได้คดิเป็นอตัรารอ้ยละของ NAV ดงันัน้ เพดานค่าใชจ้่ายนี้จงึเป็นเพยีงประมาณ

การเพือ่ค านวณเป็นอตัรารอ้ยละของ NAV เท่านัน้ โดยสามารถดูอตัราทีเ่รยีกเกบ็จรงิไดใ้นหวัขอ้ "อตัราที ่

คาดว่าจะเรยีกเกบ็" 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากผูจ้องซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จาก 

ผูจ้องซ้ือ หรอืผูถื้อหน่วยทรสัต ์

อตัราท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็ 

 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยทรสัต ์ ไม่ม ี

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ ตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้ม)ี 

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรสัต ์ ตามอตัราทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ก าหนด (ถา้ม)ี 

 ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยทรสัต ์

ตามอตัราทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ก าหนด (ถา้ม)ี 

 อื่น ๆ  อตัราค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้ หรอืผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดท านองเดยีวกนัแลว้ 

10.2 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จา่ย 

10.2.1 การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายภายใต้อตัราทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 10.1 ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอ

สงวนสทิธใินการเพิม่/ลด/ยกเวน้จ านวนค่าธรรมเนียมภายใต้อตัราทีร่ะบุไวต้ามขอ้ 10.1 โดยหากจ านวนค่าธรรมเนียม

ภายหลงัการเพิม่/ลด/ยกเวน้ คดิเป็นอตัราไม่เกนิตามทีร่ะบุไว ้

10.2.2 การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย 

ในกรณีเพิม่อตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเกนิกว่าทีร่ะบุในขอ้ 10.1 ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะกระท า

เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ยมตไิม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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11. รายการระหวา่งกนัและการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

11.1. นิติบุคคล/บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอื ทรสัตี 

นิติบุคคล/บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
หรอื ทรสัตี 

การประกอบธรุกิจและความสมัพนัธ ์

1. บรษิทั ปรนิทร จ ากดั (“ปรนิทร”) - เจา้ของกรรมสทิธอ์สงัหารมิทรพัย์ทัง้หมดของโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค (BHIRAJ TOWER at BITEC) ที่
กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

- เจา้ของกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยป์ระเภทงานระบบสาธารณูปโภค รวมถงึกรรมสทิธิใ์นเครื่องมอื และอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในอาคารส านกังานของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

- บรษิทัในกลุ่มเดยีวกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยม ีภริชับุรโีฮลดิง้ และครอบครวับุร ีถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 70 และรอ้ย
ละ 30 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั ตามล าดบั ทัง้นี้ ครอบครวับุร ีเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้อี านาจ
ควบคุมของภริชับุรโีฮลดิง้ 

2. บรษิทั เพนตา้ 591 จ ากดั (“เพนตา้ 591”) - เจา้ของกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยป์ระเภทงานระบบสาธารณูปโภค รวมถงึกรรมสทิธิใ์นเครื่องมอื และอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในอาคารส านกังานของโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

- บรษิทัในกลุ่มเดยีวกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยมภีริชับุร ีและครอบครวับุร ีถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 80 และรอ้ยละ 12.53  
ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั ตามล าดบั ทัง้นี้ ครอบครวับุร ีเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้อี านาจควบคุม
ของภริชับุรโีฮลดิง้ 

3. บรษิทั ภริชับุร ีจ ากดั (“ภริชับุร”ี) - บรษิทัในกลุ่มเดยีวกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยม ีภิรชับุรโีฮลดิง้ และครอบครวับุร ีถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 82.69 และ
รอ้ยละ 9.95 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั ตามล าดบั ทัง้นี้ ครอบครวับุร ีเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูม้ี
อ านาจควบคุมของภริชับุรโีฮลดิง้ 
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นิติบุคคล/บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
หรอื ทรสัตี 

การประกอบธรุกิจและความสมัพนัธ ์

- ทัง้นี้ กลุ่มภริชับุรถีอืหน่วยทรสัตค์ดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 28.49 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและช าระแลว้  

4. บรษิทั ภริชั แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
(”ภริชัแมนเนจเมน้ท”์) 

- ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ของอาคารส านกังานภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

- บรษิทัในกลุ่มเดยีวกนักบัภริชับุร ีเช่นเดยีวกบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ โดยม ีภริชับุรโีฮลดิง้ และครอบครวับุรี ถอืหุน้คดิเป็น
รอ้ยละ 70 และรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั ตามล าดบั ทัง้นี้ ครอบครวับุร ีเป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่และผูม้อี านาจควบคุมของภริชับุรโีฮลดิง้ 

5. ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) (“KBANK”) - ผูใ้หกู้ ้

- เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของทรสัตโีดย KBANK ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของ บรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูรายชือ่บุคคลในครอบครวับุร ีไดแ้สดงไวใ้นสว่นที ่2 ขอ้ 9.4.2 ผูถ้อืหุน้ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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11.2. รายละเอียดธรุกรรมรายการระหว่างกนั ระหว่าง กองทรสัต ์กบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

11.2.1. รายการระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตที์เ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุของกองทรสัตใ์นโครงการ      
ภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

(1) การเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นทีร่ะยะยาวบางส่วน และกรรมสิทธิใ์นสงัหาริมทรพัยที์เ่กีย่วขอ้งของโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

นิติบุคคล/บริษทัท่ี
เก่ียวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ในด้านราคาและเงือ่นไข 

ปรนิทร กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่า
พื้นที่ระยะยาวบางส่วนในโครงการภิรชั
ทาวเวอร ์แอท ไบเทค จากปรนิทรส าหรบั
การลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน
เพิม่เตมิ  

 

นอกจากน้ี กองทรสัต์จะรบัโอนกรรมสทิธิ ์
ใน สั ง ห า ริม ท รัพ ย์ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทคจาก
ปรนิทร  

ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิม่เตมิครัง้ที่หนึ่ง กองทรสัต์จะเขา้ลงทุน
ในสทิธกิารเช่าของพื้นที่อาคารส านักงาน
โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ซึง่ถอื
เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพ 
และมีศักยภาพที่ จะสร้างรายได้และ
ผลตอบแทนให้แก่กองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ โดยทรพัยส์นิหลกัเป็นอาคาร
ส านกังานเกรด A ทีม่คีวามโดดเด่นในดา้น
ท าเลที่ตัง้ โดยอาคารอยู่บรเิวณใกล้สีแ่ยก
บางนา ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างเขต
ศนูยก์ลางธุรกจิของกรุงเทพมหานคร และ
เขตเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมของประเทศ
ไทยบ ริเวณ ภ าคต ะวัน ออก  รวมถึ ง 

มูลค่าที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุนเป็นมูลค่าของสทิธิการเช่าพื้นที่
ระยะยาวในทรพัยส์นิมมีลูค่าประมาณ 2,819 ลา้นบาท และมลูค่า
ซื้อสงัหาริมทรัพย์ในราคาประมาณ 12 ล้านบาท ทัง้นี้  ราคา
ดงักล่าวเมื่อรวมกบัราคาซือ้ขายสงัหารมิทรพัยโ์ครงการภริชัทาว
เวอร ์แอท ไบเทค (ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่) จากเพนต้า 591 แลว้
จะมีมูลค่าเป็นจ านวนไม่เกิน 3,300  ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่
สมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นมลูค่าทีอ่า้งองิจากราคาประเมนิของผู้
ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิอสิระ โดยมูลค่าการลงทุนดงักล่าวไม่ได้
แตกต่างจากมูลค่าตามรายงานของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อสิระอย่างมนีัยส าคญั อกีทัง้ ดว้ยมลูค่าการลงทุนดงักล่าว อัตรา
ผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนมโีอกาสจะไดร้บัยงัอยู่ในระดบัทีเ่ทยีบเคยีง
ได้กับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัยพ์ประเภทอาคาร
ส านกังานอื่น (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สว่นที ่2 ขอ้ 
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นิติบุคคล/บริษทัท่ี
เก่ียวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ในด้านราคาและเงือ่นไข 

สนามบินสุวรรณภูมิ  ซึ่งการเดินทาง
เชื่อมต่อกันได้สะดวกรวดเร็ว  โดยทาง
รถไฟฟ้า BTS ทางด่วน และถนนบางนา
ตราดนอกเหนือจากสทิธกิารเช่าของพื้นที่
อาคารส านักงานโครงการภิรชัทาวเวอร ์
แอท ไบเทค กองทรัสต์มีความจ าเป็นที่
จะต้องเขา้ลงทุนในสงัหารมิทรพัยป์ระเภท
งานระบบสาธารณู ป โภคของอาคาร
ส านักงาน รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัส านักงาน เพื่อใช้ใน
การด าเนินการในส่วนของส านักงานและ
อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ช่า   

 

3.2.4 5) “ความเห็นของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงิน
เกีย่วกบัความเหมาะสมของการลงทุนในราคาดงักล่าว”) 

ดงันัน้ มูลค่าที่กองทรสัต์จะเข้าลงทุนในสทิธิการเช่าพื้นที่ระยะ
ยาวบางส่วนในโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค  และ
สงัหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จากปรินทรจึงเป็นมูลค่าที่มีความ
สมเหตุสมผล  

เพนตา้ 591 กองท รัสต์ จ ะ เข้ าล งทุ น แ ละรับ โอน
กรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
โครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค  

นอกเหนือจากสทิธกิารเช่าของพืน้ทีอ่าคาร
ส านักงานโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท ไบ
เทค กองทรสัต์มคีวามจ าเป็นที่จะต้องเขา้
ลงทุนในสงัหารมิทรพัย์ประเภทงานระบบ
สาธารณู ปโภคของอาคารส านักงาน 
รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับส านักงาน เพื่ อใช้ในการ

มูลค่าที่กองทรสัต์จะเขา้ลงทุนเป็นมูลค่าซื้อสงัหารมิทรพัย์จาก
เพนต้า 591 ในราคาประมาณ 469 ลา้นบาท ทัง้นี้ ราคาดงักล่าว
เมื่อรวมกบัมูลค่าของสทิธกิารเช่าพืน้ทีร่ะยะยาวในโครงการภริชั
ทาวเวอร์ แอท ไบเทค (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แล้วจะมีมูลค่า
เป็นจ านวนไม่เกนิ 3,300 ลา้นบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่สมเหตุสมผล 
เน่ืองจากเป็นมูลค่าทีอ่า้งองิจากราคาประเมนิของผูป้ระเมนิมลูค่า
ทรพัย์สนิอสิระ โดยมูลค่าการลงทุนดงักล่าวไม่ได้แตกต่างจาก
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นิติบุคคล/บริษทัท่ี
เก่ียวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ในด้านราคาและเงือ่นไข 

ด าเนินการในส่วนของส านักงานและ
อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ช่า 

มูลค่าตามรายงานของผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สินอิสระอย่างมี
นยัส าคญั อกีทัง้ ดว้ยมูลค่าการลงทุนดงักล่าว อตัราผลตอบแทน
ทีผู่ล้งทุนมโีอกาสจะไดร้บัยงัอยู่ในระดบัทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัอตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ หรอืทรสัต์เพื่อการ
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านักงานอื่น (โปรด
พิ จ ารณ ารายละเอียด เพิ่ ม เติม ใน  ส่ วนที่  2 ข้อ  3.2.4-5) 
“ความเหน็ของบรษิัทฯ และที่ปรกึษาทางการเงนิเกีย่วกบัความ
เหมาะสมของการลงทุนในราคาดงักล่าว”) 

ดงันัน้ มลูค่าทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุนเพื่อซือ้สงัหารมิทรพัยท์ีจ่ าเป็น
ในการด าเนินงานของโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค จาก
เพนตา้ 591 จงึเป็นมลูค่าทีม่คีวามสมเหตุสมผล 

(2) การแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

นิติบุคคล/บริษทัท่ี
เก่ียวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ในด้านราคาและเงือ่นไข 

ภริชัแมนเนจเมน้ท ์ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะว่าจา้งภริชัแมนเนจ
เม้นท์  เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
(Property Manager) ของโครงการภิรัช

ถงึแมผู้จ้ดัการกองทรสัต์จะมปีระสบการณ์
ในการบริหารจัดการการลงทุน และการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ประเภทอาคารส านักงานเป็นอย่ างด ี

ภิ รัช แมน เน จ เม้ น ท์  เรีย ก เก็บ ค่ าธ รรม เนี ย ม ผู้ บ ริห าร
อสงัหารมิทรพัย์จากกองทรสัต์ส าหรบัทรพัย์สนิที่กองทรสัต์จะ
ลงทุนเพิม่เติม ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ค่าธรรมเนียมพื้นฐานใน
การจดัการทรพัย์สนิ (Base Fee) โดยมีอัตราที่คาดว่าจะเรียก
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นิติบุคคล/บริษทัท่ี
เก่ียวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ในด้านราคาและเงือ่นไข 

ทาวเวอร ์แอท ไบเทค อย่างไรก็ดีเนื่ องจากข้อจ ากัดทางด้าน
จ านวนบุคลากร ผู้จ ัดการกองทรัสต์จึง
จ าเป็นต้องว่าจ้าง ภิรชัแมนเนจเม้นท์ ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการบริหาร
อสงัหารมิทรพัยอ์าคารส านักงานที่พฒันา
โดยกลุ่มภิรัชบุ รีมายาวนาน และเป็น
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์ห้กบัโครงการภิ
รัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค มาตัง้แต่เริ่ม
ด าเนินโครงการ จึงท าให้ภิรัชแมนเนจ
เม้ น ท์  มี ค ว า ม เข้ า ใ จ ใน ท รัพ ย์ สิ น 
สภ าพ แวดล้อม  แ ละก ลุ่ม ผู้ เช่ า ข อ ง
โครงการเป็นอย่างดี ดังนั ้น  ผู้จ ัดการ
กองทรสัตจ์งึพจิารณาเหน็ว่า ภริชัแมนเนจ
เม้นท์  มีค วาม เห ม าะสม ในการเป็ น
ผู้บรหิารโครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบ
เท ค  ซึ่ ง มี ห น้ าที่ ด า เนิ น ก า ร จัด ห า
ผลประโยชน์และบรหิารโครงการภายใต้
การก ากับดูแลและการก าหนดนโยบาย
ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

เก็บตามที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์ไม่
เกินอัตราร้อยละ 7.0 ของรายได้รวมของกองทรัสต์   (2) 
ค่าธรรมเนียมผันแปรในการจัดการทรัพย์สิน (Performance 
Fee) ไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 3.0 ของก าไรจากการด าเนินงาน และ 
(3) ค่าธรรมเนียมในการจดัหาผูเ้ช่าไม่เกนิ 3 เดอืนต่อสญัญาเช่า
และสญัญาบรกิาร 3 ปีและแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญาหรอื
ตามอตัราทีก่องทรสัต์จ่ายจรงิกรณีทีก่องทรสัตม์กีารว่าจา้งบุคคล
ทีส่าม หรอืเทยีบเคยีงตามอตัราตลาด ตามทีคู่่สญัญาจะไดต้กลง
กนัเพิม่เตมิ โดยรวมแลว้มเีพดานอตัราค่าธรรมเนียมไม่เกนิรอ้ย
ละ 3.0 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทรัสต์ (NAV) ณ 
วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัครัง้แรกบวกดว้ย NAV 
ของทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ ณ วนัทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน
เพิม่เตมิ 

ทัง้นี้ โครงสรา้งค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยน์ัน้เป็นไป
ตามธุรกิจปกติ  โดยสามารถเทียบเคียงได้กับโครงสร้าง
ค่าธรรมเนียมของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรพัย์ประเภทอาคารส านักงานอื่น อีกทัง้ ยังอยู่ใน
ระดบัที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์สร้าง
ราย ได้แ ละบ ริห ารต้ นทุ น อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ  และใน
ขณะเดียวกัน  ก็สามารถสะท้อนค่ าใช้จ่ ายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ที่จะเกิดขึ้น ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
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นิติบุคคล/บริษทัท่ี
เก่ียวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ในด้านราคาและเงือ่นไข 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.4-6) 
“ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิเกีย่วกบัความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย”์) 

ส าหรบัเงื่อนไขระยะเวลาของสญัญา ทีก่ าหนดระยะเวลาการจ้าง
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์เป็นเวลา 10 ปี โดยเมื่อครบระยะเวลา
การจ้างและผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย์มไิด้กระท าผดิสญัญา จะมี
การต่ออายุสญัญาฉบบันี้ออกไปอกีคราวละ 10 ปี เป็นเงื่อนไขที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับกองทรัสต์  เนื่ องจากเป็น
ระยะเวลาที่ เหมาะสมที่ผู้ จ ัดการกองทรัสต์และผู้บ ริห าร
อสงัหารมิทรพัยจ์ะสามารถวางแผนการจดัหาประโยชน์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2  ข้อ  
3.2.1 8) “สรุปสาระส าคญัของสญัญาโครงการภริชัทาวเวอร ์แอท 
ไบเทค) 

(3) การเข้าท าสญัญารบับริการ และให้บริการระหว่างกนั  

นิติบุคคล/บริษทัท่ี
เก่ียวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ในด้านราคาและเงือ่นไข 

ปรนิทร กองทรสัต์จะเข้าท าสญัญารบับริการกับ 
ปรนิทร โดยกองทรสัต์จะเป็นผู้รบับรกิาร 

เนื่ อ ง จ า ก ท รั พ ย์ สิ น  ง า น ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคและพืน้ทีส่่วนกลางบางสว่น

ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิเห็นว่าค่าบรกิารที่
กองทรัสต์จะถูกเรียกเก็บจาก ปรินทร มีความสมเหตุสมผล 
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นิติบุคคล/บริษทัท่ี
เก่ียวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ในด้านราคาและเงือ่นไข 

และปรินทรจะเป็นผู้ให้บริการ ส าหรับ
ทรัพย์สินที่ ใช้ป ระโยชน์ร่วมกันและ
สาธารณู ปโภคส่วนกลาง ที่มีการใช้
ร่วมกันระหว่างพื้นที่ส่วนโครงการภิรัช
ทาวเวอร์ แอท ไบเทค และพื้นที่ส่วน
โค รงก ารศู น ย์นิ ท รรศ ก ารแล ะก าร
ประชุมไบเทค  

มี ก า ร ใช้ ร่ ว ม กัน ร ะห ว่ า งพื้ น ที่ ส่ ว น
โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค และ
พืน้ทีส่ว่นโครงการศนูยน์ิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค โดย งานระบบสาธารณูโภค 
และพืน้ทีส่่วนกลางดงักล่าว เป็นทรพัยส์นิ
ใช้ร่วมกนัที่กองทรสัต์ไม่ได้เขา้ลงทุน แต่
จะมีการแบ่งสดัส่วนที่กองทรสัต์จะช าระ 
หรือมูลค่าที่กองทรสัต์จะต้องช าระตามที่
ไดม้กีารตกลงกนัในสญัญาใหบ้รกิาร 

เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่สะท้อนต้นทุนหรอืประมาณการในการ
ใหบ้รกิารพืน้ทีส่่วนกลาง ตามสดัส่วนทีส่ะทอ้นถงึ สดัสว่นการใช้
พืน้ทีร่่วมกนับนพื้นทีใ่ชส้อยระหว่างพืน้ทีโ่ครงการภริชัทาวเวอร ์
แอท ไบเทค และพื้นที่ส่วนโครงการศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค 

ปรนิทร กองทรสัต์จะเข้าท าสญัญาให้บริการกับ 
ปรนิทร โดยกองทรสัต์จะเป็นผู้ให้บรกิาร 
และปรนิทรจะเป็นผูร้บับรกิาร ส าหรบัการ
บริการสาธารณูปโภคส าหรบัพื้นที่ชัน้ 3 
แ ล ะ  ชั ้ น  9 บ า ง ส่ ว น ข อ ง อ า ค า ร
ส านักงานภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค และ
การใหบ้รกิารพืน้ทีจ่อดรถของส่วนอาคาร
ส านักงานซึ่งตัง้อยู่ในบรเิวณชัน้  B1-B3    
ในวนัเสาร ์วนัอาทติย ์และวนัหยุดนักขตั
ฤกษ์  

เนื่ องจากกองทรัสต์ไม่ได้เข้าลงทุนใน
บริเวณชัน้ 3 และ ชัน้ 9 บางส่วน  ของ
อาคารส านักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท      
ไบเทค ซึ่งหลงัจากที่กองทรสัต์เขา้ลงทุน
ในทรัพย์สินหลักจะลงทุนเพิ่มเติม แล้ว 
พื้นที่ดังกล่าวจะยังถือกรรมสิทธิ โ์ดย     
ปรินทร และจะต้องมีการใช้บริการระบบ
สาธารณูปโภคของอาคารส านักงาน ดงันัน้ 
กองทรัสต์จะเป็นผู้ให้บริการงานระบบ
สาธารณูปโภคส าหรบัพืน้ทชีัน้ 3 และชัน้ 9 
บางสว่น กบัปรนิทร  

นอกจากนี้  เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ใน

ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าค่าบริการ
ดงักล่าวเป็นค่าบรกิารทีม่คีวามสมเหตุสมผล เน่ืองจากค่าบรกิาร
สาธารณูปโภคพื้นที่ชัน้ 3 และชัน้ 9 (บางส่วน) และค่าบรกิาร
พืน้ทีจ่อดรถของสว่นอาคารส านักงานซึง่ตัง้อยู่ในบรเิวณชัน้  B1-
B3 ในวนัเสาร ์วนัอาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์เป็นค่าบรกิารที่
จะจ่ายอา้งองิตามอตัราค่าเช่าที่จอดรถกบัผูเ้ช่าอาคารส านักงาน
รายอื่น นอกจากนี้สญัญาให้บรกิารดงักล่าว จะช่วยเพิ่มรายได้
ใหก้บักองทรสัตอ์กีช่องทางหนึ่ง โดยไม่กระทบต่อการใชง้านของ
ผู้เช่าอย่างมีนัยส าคญั เนื่องจากเป็นการให้บรกิารนอกวนัและ
เวลาท าการของส านกังานทัว่ไป 
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นิติบุคคล/บริษทัท่ี
เก่ียวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ในด้านราคาและเงือ่นไข 

พืน้ทีจ่อดรถในช่วงวนัเวลาทีค่วามตอ้งการ

ใช้พื้นที่จอดรถของลูกค้าส่วนส านักงานมี

ไม่มากนัก ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ กองทรัสต์จึงจะน า 

พื้นที่จอดรถรถยนต์ส่วนของส านักงานใน

วนัดงักล่าวไปจดัหาประโยชน์เพิม่เตมิได ้

 
 

(4) การเข้าท าสญัญาตกลงกระท าการ 

นิติบุคคล/บริษทัท่ี
เก่ียวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ด้านราคาและเงื่อนไข 

ภริชับุร ี กองทรสัต์ จะเข้าท าสญัญาตกลงกระท า
การทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการภิรชัทาวเวอร ์
แอท ไบเทค กับภิรัชบุรี ซึ่งมีข้อตกลง
กระท าการทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

● การรักษ าสัดส่ วนการถือครอง

ข้อตกลงกระท าการต่าง ๆ โดยรวมเป็น
ข้ อ ต ก ล ง เพื่ อ ล ด ค ว าม ขัด แ ย้ งท า ง
ผลประโยชน์และเพิม่ความเชื่อมัน่ของนัก
ล งทุ น ใน กอ งท รัสต์  รว ม ทั ้ง เพื่ อ ให้
กองทรสัต์สามารถจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรพัย์สินที่จะลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่

ผู้จ ัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า
ขอ้ตกลงกระท าการดงักล่าว เป็นขอ้ตกลงปกติเมื่อมีการลงทุน
เพิม่เตมิของกองทรสัต ์
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นิติบุคคล/บริษทัท่ี
เก่ียวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ด้านราคาและเงื่อนไข 

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ 

● สทิธใินการใชเ้ครื่องหมายการคา้ 

● ก า ร ข จั ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ 

● การลงทุนของกองทรสัต์ในโครงการ
ในอนาคต 

หนึ่งไดอ้ย่างราบรื่นมากขึน้ 

(5) การเข้าท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการพื้นทีส่ านักงาน 

นิติบุคคล/บริษทัท่ี
เก่ียวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ด้านราคาและเงื่อนไข 

ภิรัชบุรี และ/หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของภิรัช
บุร ี

กองทรสัต์จะเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญา
บรกิารส าหรบัพื้นที่ภายในโครงการภิรชั
ทาวเวอร์ แอท ไบเทค กบัภิรชับุรี และ/
หรือก ลุ่มบุคคลเดียวกันของภิรัชบุ รี
ส าหรบัพื้นที่ที่ผู้เช่ายกเลิกการเช่าพื้นที่
บางส่วนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการ
เช่าตามสัญญา หรือไม่ ต่อสัญญาเช่า
ภายหลังครบก าหนดระยะเวลาการเช่า

เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ข อ งโรค ติ ด เชื้ อ ไว รัส โค โรน า  2019  
(โควิด-19) ต่อธุรกิจของผู้เช่า พบว่ามีผู้
เช่าพื้นทีร่ายใหญ่บางรายในของทรพัยส์นิ
หลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง ซึ่ง
เช่าพื้นที่รวมประมาณ 3,821 ตารางเมตร 
(ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนส านักงานให้เช่า
ประมาณ 3,636 ตารางเมตร และพื้นที่

ผู้จดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิมคีวามเห็นว่าการ
เข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่สมเหตุสมผล
เน่ืองจากค่าเช่าทีก่องทรสัตจ์ะไดร้บัจากการเช่าของภริชับุร ีและ/
หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุรเีป็นค่าเชา่ของผูเ้ชา่เดมิตามที่
ได้พิจารณาข้อมูลและจดัท าประมาณการส าหรบัการเขา้ลงทุน
ของกองทรสัต ์
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นิติบุคคล/บริษทัท่ี
เก่ียวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ด้านราคาและเงื่อนไข 

ตามสญัญา ดว้ยค่าเช่าของผูเ้ช่าเดมิโดยมี
ระยะเวลาการเช่า 1 ปีนับตัง้แ ต่วันที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักที่
ลงทุนในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง 

ทางเดินส่วนกลางประมาณ 185 ตาราง
เมตร) คิดเป็นประมาณร้อยละ 11.9 ของ
พืน้ทีเ่ช่าทัง้หมดของทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุน
ในการเพิม่ทุนครัง้ทีห่นึ่ง มแีนวโน้มทีจ่ะขอ
ยกเลิกการเช่าพื้นที่บางส่วนก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา 
หรอืไม่ต่อสญัญาเช่าภายหลงัครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญา ทางผูบ้รหิาร
อสังหาริมทรัพย์อยู่ระหว่างด าเนินการ
ติดตามสถานะการเช่ากับผู้เช่าพื้นที่ราย
ดงักล่าว รวมถึงเจรจากบัผู้ประสงคจ์ะเช่า
พื้นที่รายใหม่จ านวนหนึ่งเพื่อจดัหาผู้เช่า
พืน้ทีม่าทดแทนพืน้ทีเ่ช่าดงักล่าว  

โดยใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้
ความสามารถในการจัดหารายได้ของ
ทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนในการเพิม่ทุนครัง้ที่
หนึ่ งไม่แตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้
อย่างมีนัยส าคัญ การเข้าท าสัญญาเช่า
พื้นที่ดังกล่าวกับภิรัชบุรี และ/หรือกลุ่ม
บุคคลเดยีวกนัของภริชับุรีนี้ เป็นการสรา้ง
ความมัน่ใจใหแ้ก่กองทรสัต์ในการลงทุนใน
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นิติบุคคล/บริษทัท่ี
เก่ียวโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ด้านราคาและเงื่อนไข 

โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค ซึ่ง
เป็นทรพัย์สนิหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทุน
ครัง้ทีห่นึ่ง 

 

11.2.2. รายละเอียดธรุกรรมรายการระหว่างกนั ระหว่าง กองทรสัต ์กบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นช่วงทีผ่า่นมา  

 รายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตส์ าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 

หน่วย:  พนับาท 15 ม.ค. 2561–  
31 ธ.ค. 2561 

ส าหรบัปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

บริษทั ภิรชับุรี จ ากดั 
- ค่าสทิธใินการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
-  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองจากสญัญาบรกิารพืน้ทีส่ว่นกลาง 
- รายไดท้ีเ่กีย่วเน่ืองจากสญัญาบรกิารพืน้ทีห่อ้งประชุมสมันา 

 
5,799,000 

3,721 
318 

 
- 

4,161 
300 

บริษทั เพนต้า 591 จ ากดั 
ค่าขายทรพัยส์นิ 

 
806,000 

 
77 

บริษทั ไบเทคเซอรวิสเสซ จ ากดั 
ค่าบรกิารดแูลตน้ไมแ้ละอื่นๆ 

 
110 

 
- 

บริษทั ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท ์จ ากดั 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 
17,326 

 
17,938 
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หน่วย:  พนับาท 15 ม.ค. 2561–  
31 ธ.ค. 2561 

ส าหรบัปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

บริษทั ภิรชัแมนเนจเม้นท ์จ ากดั 
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

 
26,749 

 
34,050 

 ยอดคงค้างระหว่างกองทรสัตแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
  

หน่วย:  พนับาท ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

บริษทั ภิรชับุรี จ ากดั 
ลกูหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

 
157 
982 

 
20 
684 

บริษทั ไบเทคเซอรวิสเสซ จ ากดั 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

 
13 

 
- 

บริษทั ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท ์จ ากดั 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตค์า้งจ่าย 

 
1,579 

 
1,579 

บริษทั ภิรชัแมนเนจเม้นท ์จ ากดั 
ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทรสัตค์า้งจ่าย 

 
2,548 

 
2,898 

บริษทั เพนตรา้ 591 จ ากดั 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

 
43 

 
- 
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11.3. รายการระหวา่งกองทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 

11.3.1. รายการระหวา่งกองทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัตี ทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทุนของกองทรสัตใ์นโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

(1) การเข้าท าสญัญากู้ยมืเงิน  

นิติบุคคล/บริษทัท่ี
เก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษาทางการเงิน

ด้านราคาและเงื่อนไข 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

กองทรสัต์อาจกู้ยืมเงินในจ านวนรวมไม่
เกนิ 750 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงนิกู้
ระยะยาว จ านวนไม่เกิน 700 ล้านบาท 
เพื่อลงทุนในทรพัยส์นิที่จะลงทุนเพิม่เติม
ครัง้ทีห่นึ่ง และ วงเงนิกูร้ะยะสัน้จ านวนไม่
เกิน  50 ล้านบาท เพื่ อใช้ เป็น เงินทุน
หมุนเวยีนของกองทรสัต์ (โปรดพจิารณา
รายละเอียดเพิ่ม เติม ใน ส่วนที่  2 ข้อ 
3.2.1-9)  “การกูย้มืเงนิ”) 

เงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอัตรา
ดอกเบี้ย การช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 
การใหห้ลกัประกนัที่เกี่ยวขอ้งกบัการกูย้มื
เงนิ ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีก
เก็บจากกองทรสัต์ ข้อปฏิบตัิทางการเงิน 
และเงื่อนไขปลกีย่อยอื่นๆ จะเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผลและไม่ท าให้กองทรสัต์เสีย
ประโยชน์ โดยมีการก าหนดเงื่อนไขใน
สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ป็นเงื่อนไขทางการคา้
ตามปกต ิ(Arm’s Length Basis)  

ผูจ้ดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิพจิารณาแลว้เหน็ว่า
ธุรกรรมการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์เป็นธุรกรรมที่มีลักษณะ
เฉพาะที่ให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งมีข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้
สญัญาเงนิกู้ที่สอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของกองทรสัต์ ทัง้นี้
ผู้จ ัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณา
เปรยีบเทียบขอ้เสนอการกู้ยมืเงนิจากธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัตแีละเป็นหนึ่งในที่
ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหน่าย กบัขอ้เสนอการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิอื่น โดย
ในการเปรยีบเทยีบ ผูจ้ดัการกองทรสัต์และที่ปรกึษาทางการเงนิ
ไดม้กีารพจิารณาหลายปัจจยัร่วมกนั เช่น อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มื 
ระยะเวลาผ่อนช าระ การช าระเงนิต้น ขอ้ปฏบิตัทิางการเงนิ และ
เงื่อนไขปลกีย่อยอื่นๆ ซึง่ในการพจิารณาเปรยีบเทยีบจะค านึงถงึ
ประโยชน์ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวของกองทรสัต ์โดยทีอ่ตัรา
ดอกเบีย้เป็นเพยีงหนึ่งในปัจจยัในการพจิารณาเท่านัน้ ซึ่งทรสัตี
ไม่สามารถเขา้มาแทรกแซงและมอีทิธพิลในการพจิารณาอนุมตัิ
และการก าหนดเงื่อนไขสญัญาเงนิกูข้องผูใ้หกู้ไ้ด ้ดงันัน้ ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าธุรกรรมที่
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นิติบุคคล/บริษทัท่ี
เก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล

ของรายการ 
ความเหน็ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท่ีปรกึษาทางการเงิน

ด้านราคาและเงื่อนไข 

กองทรสัต์จะกู้ยืมเงนิจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของทรสัตีไม่ได้
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืท าใหก้องทรสัต์เสยี
ประโยชน์จากการเข้าท าธุรกรรม เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ (Arm’s Length Basis) และเป็นประโยชนต่อผู้
ถอืหน่วยทรสัต ์

11.3.2. รายการระหวา่งกองทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัทรสัตี ในช่วงทีผ่า่นมา 

  รายการระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตีส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
หน่วย:  พนับาท 15 ม.ค. 2561–  

31 ธ.ค. 2561 
ส าหรบัปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 
บริษทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 
- ค่าธรรมเนียมทรสัตแีละผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ 

 
7,666 

 
7,854 

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
- รายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร 
- ดอกเบีย้รบั 
- ดอกเบีย้จ่าย 

 
4,510 
810 

67,444 

 
18,040 

285 
71,966 

 ยอดคงค้างระหว่างกองทรสัตก์บัทรสัตีและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 
หน่วย:  พนับาท 15 ม.ค. 2561–  

31 ธ.ค. 2561 

ส าหรบัปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

บริษทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั   
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หน่วย:  พนับาท 15 ม.ค. 2561–  

31 ธ.ค. 2561 

ส าหรบัปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

- ค่าธรรมเนียมทรสัตแีละผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิคา้งจ่าย 1,362 1,374 

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

- เงนิฝากธนาคาร 

- ลกูหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร 

- รายไดค้่าเช่ารอเรยีกเกบ็ 

- เงนิมดัจ าค่าเช่าและบรกิาร 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

- ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

- ดอกเบีย้คา้งรบั 

 

28,362 

- 

4,510 

5,120 

1,720,000 

14,368 

5 

 

52,166 

104 

2,870 

6,945 

1,720,000 

13,521 

9 
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11.4. นโยบายการท าธรุกรรมระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ในกรณีที่จะมีการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์ กบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ (นอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยขา้งต้น) จะมีการ
ด าเนินการตามกฎหมายหลกัทรพัยด์งันี้ 

1) บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ใหห้มายความตามทีก่ าหนดในประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

2) เงื่อนไขและขอ้ก าหนดทัว่ไปของกองทรสัต ์ในการเขา้ท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ดงัต่อไปนี้ 

 ในการท าธุรกรรมของกองทรสัต ์กบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกองทรสัต์  

 ธุรกรรมที่กองทรสัต์ท ากบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์จะต้องเป็นธุรกรรมที่มคีวามสมเหตุสมผลแล ะใช้ราคาเป็นธรรม 
รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทรสัต ์(ถา้ม)ี อยู่ในอตัราทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม 

 ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษกบัการท าธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มจะตอ้งไม่เขา้มามสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรม 

3) การอนุมตักิารท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์ กบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตอ้งผ่านการด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

 ไดร้บัความเหน็ชอบจากทรสัตวี่าเป็นธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในกรณีทีเ่ป็นธุรกรรมทีม่มีูลค่าเกนิกว่า 1 ลา้นบาท หรอืตัง้แต่รอ้ยละ 0.03 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต ์แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า (หรอืมลูค่าอื่นใดที่
กฎหมายหลกัทรพัยก์ าหนด) ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

 ในกรณีทีเ่ป็นธุรกรรมทีม่มีูลค่าตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป หรอืเกนิรอ้ยละ 3 ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทรสัต์ แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า (หรอืมลูค่าอื่นใดที่
กฎหมายหลกัทรพัยก์ าหนด) ตอ้งไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
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ทัง้นี้ ในกรณีที่ธุรกรรมที่กองทรสัต์ ท ากบัผู้จดัการกองทรสัต์หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ เป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิหลกั การ
ค านวณมูลค่าจะค านวณตามมูลค่าการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ัง้หมดของแต่ละโครงการทีท่ าใหโ้ครงการนัน้ ๆ พรอ้มจะหารายได ้ซึง่ รวมถงึทรพัยส์นิที่
เกีย่วเน่ืองกบัโครงการนัน้ดว้ย  

4) เวน้แต่เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์ กบัผูจ้ ัดการกองทรสัต์หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ทีไ่ดแ้สดงขอ้มูลไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ในแบบแสดง
รายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน กระบวนการขอความเหน็ชอบจากทรสัตหีรอืการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ต้องเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้  3) และในกรณีทีเ่ป็น
การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตด์งักล่าวตอ้งมคีวามเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิเพื่อประกอบการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ย 

ทัง้นี้ โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ตามที่ปรากฏใน  ส่วนที่ 2 ขอ้ 9.2 “สรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์” และ
เอกสารแนบ 1 “สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และร่างสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์”  

11.5. นโยบายการท าธรุกรรมระหวา่งกองทรสัตก์บัทรสัตีหรอืบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรสัตี 

ในกรณีที่จะมกีารท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์ กบัทรสัตีหรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัทรสัตีในอนาคต การเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กองทรสัต์กบัทรสัตีนัน้จะกระท ามไิด้ เว้นแต่เป็นการที่ทรสัตีเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นทรสัต ีหรอืทรสัตีแสดงให้เหน็ว่าได้จั ดการกองทรสัต์ในลกัษณะที่เป็นธรรมและจะมกีาร
ด าเนินการ ดงันี้ 

1) เปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรพัย์ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืช่องทางอื่นใดที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถเ ขา้ถึงขอ้มูลการจะเขา้ท า
ธุรกรรมไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

2) มรีะยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูทีส่มเหตุสมผล ซึง่ตอ้งไม่น้อยกว่า 14 วนั 

3) มกีารเปิดเผยช่องทาง วธิีการ และระยะเวลาในการแสดงการคดัค้านที่ชดัเจน โดยระยะเวลาดงักล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 วนั เว้นแต่ในกรณีที่มีการขอมติผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์พื่อเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตก์ระท าการคดัคา้นในการขอมตผิูถ้อืหน่วยทรสัตใ์นครัง้นัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มผีูถ้ือหน่วยทรสัต์แสดงการค้ดคา้นอย่างชดัเจนตามวธิทีีม่กีารเปิดเผยตามขอ้ 3) ในจ านวนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสีข่องจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมด ทรสัตจีะกระท าหรอืยนิยอมใหม้กีารท าธุรกรรมทีเ่ป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรสัตไ์ม่ได้ 

ทัง้นี้ โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ตามทีป่รากฏใน สว่นที ่2 ขอ้ 9.2 “สรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์” และเอกสาร
แนบ 1 “สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละร่างสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาก่อตัง้ทรสัต์”  
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ส่วนท่ี 2.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

12. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของกองทรสัต์ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  
ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31  ธนัวาคม 2561 และส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31  ธนัวาคม 2562 และงบการเงนิฉบบัสอบ
ทานส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563  มรีายละเอยีดโดยสรุปดงันี้ 

12.1 ฐานะทางการเงินของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  
(หน่วย: บาท) 

ณ วนัท่ี 31 
ธ.ค. 2561 

(ตรวจสอบ) 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 
2562 

(ตรวจสอบ) 

ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 
2563 

(สอบทาน) 

สินทรพัย ์    

เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่า
ยุตธิรรม 

6,418,199,004 6,479,211,187 6,479,956,294 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ามมลูค่ายุตธิรรม 316,077,419 293,067,886 292,855,641 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 30,023,005 53,215,851 56,479,943 

ลกูหนี้จากการใหเ้ช่าและบรกิารและลกูหนี้อื่น 12,777,498 27,641,255 22,409,904 

ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี 69,625,837 61,962,685 59,342,764 

สนิทรพัยอ์ื่น 46,741,095 48,559,740 48,536,100 

รวมสินทรพัย ์ 6,893,443,858              6,963,658,604 6,959,580,646 

หน้ีสิน  
 

 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 60,636,469 41,019,543 100,137,559 

ค่าเช่าและบรกิารรบัล่วงหน้า 13,629,561                    17,870,735 16,158,519 

เงนิมดัจ าค่าเช่าและบรกิาร 150,224,286                 154,110,782 155,412,231 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,695,154,826              1,700,919,723 1,702,399,747 

รวมหน้ีสิน 1,919,645,142              1,913,920,783 1,974,108,056 

สินทรพัยส์ทุธิ 4,973,798,716 5,049,737,821 4,985,472,590 

สนิทรพัยส์ทุธปิระกอบดว้ย    

ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 4,974,029,775 4,873,441,263 4,873,441,263 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม (231,059) 176,296,558 112,031,327 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: บาท) 

ณ วนัท่ี 31 

ธ.ค. 2561 
(ตรวจสอบ) 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2562 
(ตรวจสอบ) 

ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 

2563 
(สอบทาน) 

สินทรพัยส์ทุธิ 4,973,798,716         5,049,737,821 4,985,472,590 

 

งบก าไรขาดทุน (หน่วย: บาท) ปีบญัชี 2561  
(15 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

2561)  
(ตรวจสอบ) 

ปีบญัชี 2562 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธ.ค. 2562 
(ตรวจสอบ) 

ม.ค. – มี.ค. 2563 
(สอบทาน) 

รายได้จากการลงทุน    

รายไดค้่าเช่าและบรกิาร  567,558,018  637,532,359  161,180,362  

รายไดด้อกเบีย้  812,168  293,940  66,002  

รายไดอ้ื่น  2,453,565  5,614,529  1,081,755  

รวมรายได ้  570,823,751  643,440,828  162,328,119  

ค่าใช้จ่าย    

ตน้ทุนใหเ้ช่าและบรกิาร  106,751,403  119,690,289  27,125,129  

ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตฯ์  17,326,336  17,937,580  4,451,575  

ค่าธรรมเนียมทรสัตแีละผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ  7,666,385  7,854,202  1,957,160  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต ์  3,197,177  3,581,090  764,464  

ค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์  26,749,256  34,050,259  11,355,250  

ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ี  16,542,298  17,217,767  4,292,649  

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ  6,421,089  4,348,828  529,355  

ตน้ทุนทางการเงนิ  67,443,683  71,966,456  16,921,070  

รวมค่าใช้จ่าย  252,097,627  276,646,471  67,396,652  

รายได้จากการลงทุนสทุธิ  318,726,124  366,794,357  94,931,467  

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิ
ลงทุน 

(251,193,918) 59,607,079  (1,254,183) 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนินงาน 67,532,206 426,401,436  93,677,284  
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งบกระแสเงินสด (หน่วย: บาท) ปีบญัชี 2561  

(15 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561)  
(ตรวจสอบ) 

ปีบญัชี 2562 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

(ตรวจสอบ) 

ม.ค. – มี.ค. 
2563 

(สอบทาน) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (6,518,322,793)  440,703,958 120,439,616 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ  6,548,345,798 (417,511,112) (117,175,524) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้สทุธิ 30,023,005 23,192,846 3,264,092 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและขอ้มูล
ประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั 

ปีบญัชี 2561 
(15 ม.ค. – 31 

ธ.ค. 2561)  
(ตรวจสอบ) 

ปีบญัชี 2562 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 

2562 
(ตรวจสอบ) 

ม.ค. – มี.ค. 2563 
(สอบทาน) 

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด (บาท)  4,973,798,716  5,049,737,821 4,985,472,590 

อตัราสว่นของค่าใชจ้่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัย์
สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (รอ้ยละ) 

4.96 5.51 - 

อตัราสว่นของรายไดจ้ากเงนิลงทุนรวมต่อมลูค่า
สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (รอ้ยละ) 

11.24 12.82 - 

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของ
การซือ้ขายเงนิลงทุนระหว่างงวดต่อมลูค่า
สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (รอ้ยละ) 

126.06 1.13 - 

มลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (บาท) 5,077,577,110 5,018,406,400 - 

หมายเหตุ: ตามแนวปฏิบตัิทางบัญชีส าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ 
กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัตเ์พื่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานไม่ไดก้ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิที่
ส าคญั ดงันัน้งบการเงนิของกองทรสัตส์ าหรบังวดสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 จงึไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว 
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13. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของผูจ้ดัการกองทรสัต ์(Management Discussion and Analysis: MD&A) 

ผลการด าเนินงานปี 2561 

ในปี 2561 กองทรสัต์ มรีายได้จากการลงทุนรวม 570.82 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าเช่าและบรกิาร

จ านวน 567.56 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.43 ของรายได้จากการลงทุน โดยณ สิน้ปี 2561 โครงการอาคาร

ส านกังานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์มอีตัราการเช่าพืน้ที ่อยู่ทีร่อ้ยละ 97.29 

ค่าใชจ้่ายของกองทรสัตใ์นปี 2561 รวม 252.10 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายจากตน้ทุนใหเ้ช่าและบรกิาร

จ านวน 106.75 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 42.34 ของค่าใช้จ่ายรวม และต้นทุนทางการเงนิจ านวน 67.44 ลา้น

บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 26.75 ของค่าใชจ้่ายรวม  

รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหักต้นทุนทางการเงนิ (ก าไรจากการด าเนินงาน) ของกองทรสัต์ในปี 2561 มี

จ านวน 386.17 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการลงทุนสุทธมิจี านวน 318.73 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามในปี 2561กองทรสัต ์

มรีายการขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากเงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 251.19 ลา้นบาท เนื่องจากการ

ประเมินมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์ จึงส่งผลให้กองทรสัต์ มกีารเพิ่มขึ้นในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนินงาน (ก าไรสุทธิ

ส าหรบัปี) เท่ากบั 67.53 ลา้นบาท 

ผลการด าเนินงานปี 2562 

ในปี 2562 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนรวม 643.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 72.62 ล้านบาท เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัปีก่อน คดิเป็นรอ้ยละ 12.72 ซึ่งส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จากรายไดค้่าเช่าและบรกิาร เนื่องจาก

อตัราค่าเช่าและบรกิารทีเ่รยีกเกบ็เพิม่ขึน้ โดย ณ สิน้ปี 2562 โครงการอาคารส านักงานภิรชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอ

เทยีร ์มอีตัราการเช่าพืน้ที ่อยู่ทีร่อ้ยละ 99.01 

ค่าใชจ้่ายรวม 276.65 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 24.55 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัปีก่อน คดิเป็นรอ้ยละ 

9.74 ซึ่งส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จากต้นทุนให้เช่าและบรกิารและค่าธรรมเนียมผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งสอดคล้องกบัการ

เตบิโตของรายไดค้่าเช่าและบรกิารทีเ่รยีกเกบ็เพิม่ขึน้ 

รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหักต้นทุนทางการเงนิ (ก าไรจากการด าเนินงาน) ของกองทรสัต์ในปี 2562 มี

จ านวน 438.76 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 52.59 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัปีก่อน คดิเป็นรอ้ยละ 13.62  

และรายไดจ้ากการลงทุนสทุธกิ่อนหกัรายการก าไรสทุธ ิทีย่งัไม่เกดิขึน้มจี านวน 366.79 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 48.07 

ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัปีก่อน คดิเป็นรอ้ยละ 15.08  

ทัง้นี้ ในปี 2562 กองทรสัต์ได้รบัรูก้ าไรสุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์จ านวน 

59.61 ลา้นบาท จากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวขา้งตน้ท าใหก้องทรสัต์มกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน 

(ก าไรสทุธสิ าหรบัปี) จ านวน 426.40 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 531.40 เน่ืองจากกองทรสัตม์กี าไรจากการประเมนิมลูค่า

ทรพัยส์นิทีเ่พิม่ขึน้ 
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ผลการด าเนินงานงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

ส าหรบังวด 3 เดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 กองทรสัต์มีรายได้จากการลงทุนจ านวน 162.33 ล้านบาท 

เพิม่ขึ้นจ านวน 7.08 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัปีก่อน คดิเป็นร้อยละ 4.56 ซึ่งส่วนใหญ่เพิม่ขึ้นจาก

รายไดค้่าเช่าและบรกิาร เน่ืองจากอตัราค่าเช่าและบรกิารทีเ่รยีกเกบ็เพิม่ขึน้  

ค่าใชจ้่ายของกองทรสัต์รวม 67.40 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.35 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัปีก่อน คดิ

เป็นรอ้ยละ 3.61 ซึง่สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จากค่าธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่สมัพนัธก์บัการเตบิโตของรายไดค้่า

เช่าและบรกิารทีเ่รยีกเกบ็เพิม่ขึน้ 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธกิ่อนหกัต้นทุนทางการเงนิ (ก าไรจากการด าเนินงาน) ของกองทรสัต์ มจี านวน 111.85 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.93 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัปีก่อน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.64  

และรายไดจ้ากการลงทุนสทุธกิ่อนหกัรายการขาดทุนสุทธ ิทีย่งัไม่เกดิขึน้มจี านวน 94.93 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4.73 

ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัปีก่อน คดิเป็นรอ้ยละ 5.25  

ทัง้นี้ กองทรสัต์ไดร้บัรู้ขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์จ านวน 1.25 ลา้น

บาท จากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวขา้งตน้ท าใหก้องทรสัต์มกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน (ก าไรสุทธิ

ส าหรบังวด) จ านวน 93.68 ลา้นบาท  

ฐานะทางการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และวนัที่ 31 มีนาคม 2563 กองทรสัต์ มีสินทรพัย์รวม

จ านวน 6,893.44 ล้านบาท 6,963.66 ล้านบาท และ 6,959.58 ล้านบาท ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของสนิทรพัย์รวมมี

สาเหตุหลกัมาจากการปรบัเพิ่มขึ้นของมูลค่าของเงินลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ จากการประเมินมูลค่า

ทรพัย์สนิหลกัของกองทรสัต์ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และวนัที่ 31 มีนาคม 2563 

กองทรสัต์มมีูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนรวมจ านวน 6,734.28 ลา้นบาท 6,772.28 ล้านบาท และ 6,772.81 ลา้นบาท 

ซึง่คดิเป็น รอ้ยละ 97.69 รอ้ยละ 97.25 และรอ้ยละ 97.32 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่31 มนีาคม 2563 กองทรสัต์ มหีนี้สนิรวมจ านวน 

1,919.65 ล้านบาท  1,913.92 ล้านบาท และ 1,974.11 ล้านบาท ตามล าดบั โดยหนี้สนิส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงนิจ านวน 1,695.15 ลา้นบาท 1,700.92 ลา้นบาท และ 1,702.40 ลา้นบาท  ซึง่คดิเป็น รอ้ยละ 88.31 รอ้ย

ละ 88.87 และรอ้ยละ 86.24 ของหนี้สนิรวมตามล าดบั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563  กองทรสัต์มสีนิทรพัยส์ุทธจิ านวน 4,985.47 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ทุนทีไ่ดร้บัจากผู้

ถอืหน่วยทรสัต ์ จ านวน 4,873.44 ลา้นบาท และก าไรสะสม 112.03 ลา้นบาท  

สภาพคล่อง 

ในระหว่างปี 2561 กองทรสัต์ มเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 6,518.32 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกดิ

จากการซือ้เงนิลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 6,669.39 ลา้นบาท ซึง่เป็นการลงทุนในสทิธกิารเช่าระยะ

ยาวบางส่วนในโครงการอาคารส านักงานภริชัทาวเวอร ์แอท เอม็ควอเทยีร ์และกรรมสทิธิใ์นระบบสาธารณูปโภคและ
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สงัหารมิทรพัยท์ีเ่กีย่วเนื่องกบัโครงการ และมเีงนิสดไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 6,548.35 ลา้นบาท ส่วนใหญ่

เกดิจากการขายหน่วยทรสัต์ตอนจดัตัง้กองทรสัต์ จ านวน 5,153.10 ลา้นบาท และเงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิจ านวน 1,689.90 ล้านบาท โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กองทรสัต์ มเีงนิสดและเงนิฝากธนาคาร

จ านวน 30.02 ลา้นบาท 

ส าหรบัระหว่างปี 2562 กองทรสัต ์มกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 440.70 ลา้นบาท สว่น

ใหญ่เกดิจากก าไรจากการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ และมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 

417.51 ล้านบาท ซึ่งใช้ไปในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจ านวน 249.87 ล้านบาท การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์จ านวน 100.59 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบีย้จ านวน 67.05 ล้านบาท ท าให ้ณ วนัสิน้งวดกองทรสัต์ มี

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารจ านวน 53.22 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 23.20 ลา้นบาท จากเงนิสดและเงนิฝากธนาคารต้น

งวดทีม่จี านวน 30.02 ลา้นบาท  

ส าหรบั 3 เดอืนแรกของปี 2563 กองทรสัต์ มกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าในกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 120.44 ลา้น

บาท และมกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 117.18 ลา้นบาท ซึ่งใช้ไปในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

จ านวน 101.05 ล้านบาท โดยไม่มกีารจ่ายเงนิลดทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ และการจ่ายดอกเบี้ยจ านวน 16.12 ลา้น

บาท ท าให้ ณ วนัสิน้งวดกองทรสัต์ มเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารจ านวน 56.48 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 3.26 ล้าน

บาท จากเงนิสดและเงนิฝากธนาคารตน้งวดทีม่จี านวน 53.22 ลา้นบาท 

ปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรอืการด าเนินงานในอนาคต 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา  2019  (โควดิ-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลาย

ประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 มผีลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกจิและภาค

ธุรกจิต่างๆ ซึง่รวมถงึในภาคธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

โดยภาพรวมตลาดอาคารส านักงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ สิน้ไตรมาสแรกปี 2563 พบว่า อุปทานพื้นที่

ส านกังานรวมในกรุงเทพมหานครยงัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องมาอยู่ที ่8.857 ลา้นตารางเมตร จากการเปิดตวัของ

โครงการอาคารส านักงานจ านวน 3 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่เช่ารวมทัง้หมด 57,071 ตารางเมตร และมีอุปสงค์การใช้พื้นที่

ส านักงานณ สิน้ไตรมาสที ่1 ปี 2563  รวมทัง้สิน้ 8.441 ลา้นตารางเมตร อตัราการเช่าโดยรวมอยู่ที ่95.3% ซึ่งถอืว่า

ยงัคงอยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งสงู โดยท าเลย่านสขุุมวทิ ยงัคงเป็นพืน้ทีท่ีม่อีตัราการใชพ้ืน้ทีส่งูสดุในย่านศูนยก์ลางธุรกจิที ่

96.3% ในขณะทีพ่ืน้ทีร่อบนอกฝัง่เหนือมอีตัราการใชพ้ืน้ทีส่งูสดุในพืน้ทีน่อกเขตศนูยก์ลางธุรกจิที ่99.1%  และถงึแมม้ี

การคาดการณ์ว่า ภาคธุรกจิต่าง ๆ อาจจะไม่มกีารว่าจา้งพนักงานใหม่เพิม่มากนักในภาวะทีเ่ศรษฐกจิชะลอตวั หรอืมี

การพยายามลดต้นทุนเพื่อเตรียมพร้อมรองรบัผลกระทบทางเศรษฐกิจและต่อธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ โดยผู้

ประกอบธุรกจิส านกังานใหเ้ช่าเองอาจมกีารพจิารณามาตรการในระยะสัน้เพื่อช่วยเหลอืและบรรเทาสถานการณ์ส าหรบั

ผูเ้ช่าทีไ่ดร้บัผลกระทบเพื่อใหส้ามารถประคบัประคองธุรกจิใหผ้่านสถานการณ์ดงักล่าวไปได ้แต่อย่างไรกต็าม การเช่า

ส านักงานส่วนใหญ่เป็นสญัญาระยะยาว จงึท าใหต้ลาดอาคารส านักงานไม่ไดร้บัผลกระทบมากนัก เมื่อเทยีบกบัธุรกจิ

อสงัหารมิทรพัย์ประเภทอื่น ๆ เนื่องจากโดยรวมแลว้ในปีนี้อุปทานทีม่เีหลอือยู่ในตลาดยงัคงไม่เพยีงพอหรอืมอีย่าง

จ ากดัเพื่อรองรบัความตอ้งการของบรษิทัต่าง ๆ ทีต่อ้งการยา้ยอาคารส านกังานใหม่ หรอืขยายพืน้ทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉพาะ

อาคารส านกังานเกรดเอ โดยฝ่ายวจิยัและการสือ่สาร บรษิทั คอลลเิออรส์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย จ ากดั เชื่อว่า
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ในอนาคตหลาย ๆ บรษิทัยงัจ าเป็นต้องขยายพืน้ทีเ่ช่าเพิม่ขึน้เมื่อมโีอกาส เน่ืองจากอาคารส านกังานทีม่อียู่เดมิคบัแค

บกว่าทีค่วรหรอือยากยา้ยอาคารส านักงานใหม่เพื่อใหส้ะดวกในการเดนิทางมากขึน้และเพื่อสิง่อ านวยความสะดวกอื่น 

ๆ ที่ดขี ึ้น และพบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายบรษิัท แม้จะมีพนักงานจ านวนเพิ่มขึน้ทุกปีแต่ไม่สามารถขยาย

ออฟฟิศไดเ้น่ืองจากอุปทานใหม่มเีขา้มาอย่างจ ากดั ดงันัน้ภาพรวมตลาดอาคารส านักงานจะยงัคงเป็นอุตสาหกรรมที่

แขง็แกร่งในปีนี้ และค่าเช่าจะยงัคงมโีอกาสปรบัสงูขึน้อย่างต่อเนื่องในอนาคต (ทีม่า: ภาพรวมตลาดอาคารส านกังานใน

พื้นทีก่รุงเทพมหานคร ไตรมาสที1่ ปี 2563 โดยบรษิทั คอลลเิออรส์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย จ ากดั )  

ทัง้นี้ ส าหรับทรพัย์สนิหลักที่กองทรสัต์ลงทุนในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการภิรชัทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร ์

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ไดม้มีาตรการเพื่อช่วยเหลอืผูเ้ช่าทีเ่กดิจากการแพร่ระบาดของโรคตดิ

เชือ้ไวรสัโคโรนา  2019  (โควดิ-19) เช่น การใหส้ว่นลดค่าเช่าในระยะสัน้กบักลุ่มธุรกจิที่ไดร้บัผลกระทบจาก การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา  2019  (โควดิ-19)  โดยตรง/1 และการลดค่าบรกิารบางส่วนส าหรบัผู้เช่าพื้นที่

ส านกังานทีไ่ม่ไดม้กีารเขา้ใชพ้ืน้ที ่จากการทีบ่รษิทัผูเ้ช่ามนีโยบายใหพ้นักงานท างานจากทีบ่า้น (Work From Home) 

เป็นตน้ 

อย่างไรกต็าม ณ ปัจจุบนัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 เป็นโรคระบาดชนิดใหม่และมผีลกระทบทัว่โลก รวมทัง้

รฐับาลจ าเป็นต้องออกนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึง่เป็นไปไดว้่าอาจจะสง่ผลต่อ

การเปลีย่นแปลงรูปแบบและพฤตกิรรมความต้องการของผูเ้ช่าอาคารส านักงานในอนาคต  ซึง่ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดต้ระหนกัถงึปัจจยัต่างๆ และมกีารตดิตามสถาณการณ์อย่างใกลช้ดิเพื่อประกอบการวางกล

ยุทธแ์ละแผนงานในการบรหิารทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบและความต้องการของผูเ้ช่าอาคาร

ส านกังานในอนาคตทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

หมายเหตุ: /1 พื้นทีเ่ช่ารวมประมาณ 1,169 ตารางเมตร  หรอืคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.3 ของพื้นทีเ่ช่าทัง้หมดของ

ทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตล์งทุนในปัจจุบนั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563) 
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

1. รายละเอียดของหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย 

การเสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ (Bhiraj Office 
Leasehold Real Estate Investment Trust : “BOFFICE”) ต่อนกัลงทุนโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต ์ : บ ริษั ท  ภิ รัช  รีท  แมน เน จ เม้ น ท์  จ ากัด  (“ผู้ จ ัด ก าร  
กองทรสัต”์) 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย :  ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้ร ับประโยชน์ใน
กองทรสัต ์(หน่วยทรสัต)์ 

ประเภทการลงทุน : ลงทุนในสทิธกิารเช่าพื้นที่ระยะยาวในโครงการภริชัทาวเวอร ์  
แอท ไบเทค และกรรมสทิธิใ์นสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการภริชั
ทาวเวอร ์แอท ไบเทค 

คุณสมบตัขิองหน่วยทรสัต์ : ประเภทระบุชื่อผู้ถือและช าระเต็มมูลค่าทัง้หมด รวมทัง้ไม่มี
ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยทรสัต์ เว้นแต่ข้อจ ากดัที่เป็นไปตาม
กฎหมายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

จ านวนทีอ่อกและเสนอขาย  : ไม่เกนิ 222,570,000 หน่วย 

มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย  : 9.4573 บาทต่อหน่วย (ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563) 

ราคาเสนอขายหน่วยทรสัต ์  : 12.30 บาทต่อหน่วย 

มลูค่ารวมของหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขาย  : ไม่เกนิ 2,737,611,000  บาท  

จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่า  : ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย
เพิม่เตมิในการเพิม่ทุนครัง้นี้ไม่เกนิ 222,570,000 หน่วย เพื่อ
เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป เฉพาะก ลุ่มซึ่ ง เป็ นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ (“ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถือ
ห น่วยทรัสต์ เดิม ”) (Preferential Offering) ในวันที่  24 
กรกฎาคม 2563 จ านวนหน่วยหน่วยจองซื้อขัน้ต ่ าคือ  1 
หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 1 หน่วย 

   ส่วนที่ 2 จดัสรรให้แก่กลุ่มภิรชับุรี โดยเมื่อรวมกับส่วนที่ 1 
แล้วจะมจี านวนไม่เกนิร้อยละ 25 ของหน่วยทรสัต์ที่จะมกีาร
ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี้ หรอืไม่เกินกว่าสทิธิ
ของผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิตามการจดัสรรใหก้บัประชาชนทัว่ไป
เฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มรีายชื่อปรากฏอยู่
ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์(Preferential Offering) ของ
กลุ่มภริชับุร ีณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธิ
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ในการจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิ่มเติม  (Record Date) ในวนัที ่ 
24 กรกฎาคม 2563 แลว้แต่สดัสว่นใดจะสงูกว่า จ านวนหน่วย
หน่วยจองซือ้ขัน้ต ่าคอื 1 หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 1 หน่วย 

   ส่วนที่ 3 จดัสรรหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
ส่วนที่เหลอืจากการเสนอขายส่วนที ่1 และส่วนที่ 2 ให้แก่(1) 
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  และ/หรือ ให้แก่ 
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) โดย 

   - ส าหรบัผู้ลงทุนสถาบนั จ านวนหน่วยจองซื้อขัน้ต ่าคอื 100 
หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 1 หน่วย 

   - ส าหรบัผู้มีอุปการคุณของเจ้าของทรพัย์สนิ จ านวนหน่วย
จองซื้อขัน้ต ่ าคือ 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละจ านวน 100 
หน่วย 

   - ส าหรบับุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย จ านวนหน่วยจองซื้อขัน้ต ่าคอื 1,000 
หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 100 หน่วย 

 

วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิที่มี

สิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 

(Record Date) 

: วนัที ่24 กรกฎาคม 2563  

อตัราส่วนในการจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่ออก

แ ล ะ เส น อ ข าย เพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ

ห น่ วยท รัสต์ เดิมตามสัดส่ วนการถื อ

หน่วยทรสัต ์ 

: 1 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 0.4319 หน่วยทรัสต์ที่ออกและ

เสนอขายเพิม่เตมิ   

 

เงื่อนไขการจองซือ้ : ผู้จดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการไม่เสนอขาย หรอืไม่
จดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่พิม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรสัต์รายใด หรอืผู้
ลงทุนรายใด หรอืผู้ถอืหน่วยทรสัต์สญัชาติอเมรกิา แคนาดา 
ญี่ปุ่ น หรอืสญัชาติอื่นใดที่ไม่ใช่สญัชาติไทย หากเป็นผลให้
การเสนอขายหรอืการจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่เพิ่มเติมดงักล่าว
เป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกีย่วกบั 
การเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรสัต ์ทัง้ของประเทศไทย
หรอืของหรอืประเทศของสญัชาติของผู้ถือหน่วยทรสัต์นัน้ๆ 
หรือเป็นผลให้กองทรัสต์ต้องมีหน้าที่ในการด าเนินการ
เพิ่มเติมจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทยดังนัน้ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการจัดส่ง
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เอกสารการจองซื้อหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์รายที่ผู้จดัการกองทรสัต์ใช้ดุลพินิจใน
การพจิารณาปฏเิสธไม่เสนอขาย หรอืไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ที่
ออกและเสนอขายเพิม่เตมิดงักล่าว   

  ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรบัจอง
ซือ้หน่วยทรสัตจ์ากผูถ้อืหน่วยทรสัตต์ามเงื่อนไขในการจองซือ้
ทีร่ะบุขา้งตน้  

   ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซื้อ กรณีหาก
ยอดการจองซื้อหน่วยทรสัต์ครบตามจ านวนหน่วยทรสัต์ที่
เสนอขาย แต่ไม่เป็นการตดัสทิธผิูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ใน
การรบัช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์จากผู้จองซื้อได้จนถึง
วนัครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

   

การจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายในครัง้นี้เป็นการจดัจ าหน่ายแบบรบัประกนัการจ าหน่า ย 
(Firm Underwriting) โดยในกรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรสัต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ  2.7.3   ผู้จ ัด
จ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.7 

2. การจอง การจดัจ าหน่ายและการจดัสรร 

สรปุข้อมูลการจองและการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

ประเภทนัก
ลงทุน 

ราคาจองซ้ือต่อ
หน่วย 

การจองซ้ือ การช าระเงิน 

ส่วนท่ี 1 เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม (Preferential Offering) 
ประเภทบ ุคคล
ธรรมดาและนิติ
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จองซื้ อ ที่ ร าค า
เ ส น อ ข า ย ที ่
12.30 บ า ท ต่ อ
หน่วย 
 
 

 

 

 

 

 

 

จอ งซื อ้ ได ท้ี ส่ าข าข อ ง
ต วั แ ท น จ า ห น ่า ย
หน่วยทรสัต ์ ตัง้แต่เวลา 
9.00 น. – 16.00 น. หรือ
เวลาเปิดท าการของสาขา
ถึ ง เว ล า  16.00 น . ขอ ง
วนัที่5 สงิหาคม 2563 ถึง 
7 สงิหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 

- หากท าการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถงึ 
16.00 น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขาถึง
เวลา 16.00 น. ของวนัที่ 5 สงิหาคม 2563 
สามารถช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็น (1) 
การโอนเงนิ โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment หรือการโอนเงิน
ผ่านระบบบาทเนต  (BAHTNET) (2) เช็ค 
แ ค ช เชี ย ร์ เช็ ค  ห รือ ด ร๊ าฟ ท์  โด ย ใช้
แบบฟอร์ม ใบช าระเงินผ่ านระบบ  Bill 
Payment 

- หากท าการจองซื้อ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขาถึง
เวลา 16.00 น. ของวนัที่ 6 สงิหาคม 2563 
ถงึวนัที่ 7 สงิหาคม 2563 สามารถช าระเงนิ
ค่าจองซือ้ดว้ยการโอนเงนิโดยใชแ้บบฟอรม์
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ประเภทนัก
ลงทุน 

ราคาจองซ้ือต่อ
หน่วย 

การจองซ้ือ การช าระเงิน 

  

 

 

 
 

ใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment หรือ
ก า ร โ อ น เ งิ น ผ่ า น ร ะ บ บ บ า ท เน ต 
(BAHTNET) เท่านัน้ 

 

ประเภทนกัลงทุน
ส ถ าบั น ที่ มิ ไ ด้
น า ส่ ง ใ บ 
Bookbuilding 
 

จองซื้ อ ที่ ร าค า
เ ส น อ ข า ย ที ่
12.30 บ า ท ต่ อ
หน่วย 
 

จองซือ้ไดท้ี่ส านักงานใหญ่
ข อ ง ผู้ จ ั ด ก า ร ก า ร จั ด
จ าห น่ายหรือสาขาของ
ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย
หน่วยทรสัต ์(แลว้แต่กรณี) 
ตั ้งแ ต่ เวลา  09.00 น . – 
16.00 น. หรอืเวลาเปิดท า
การของสาขาของวันที่5 
สิ ง ห า ค ม  2563 ถึ ง  7 
สงิหาคม 2563 
 
 
 
 

-  หากท าการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถงึ 
16.00 น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขาถึง
เวลา 16.00 น. ของวนัที่ 5 สงิหาคม 2563 
สามารถช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็น (1) 
การโอนเงนิ โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment หรือการโอนเงิน
ผ่านระบบบาทเนต  (BAHTNET) (2) เช็ค 
แ ค ช เชี ย ร์ เช็ ค  ห รือ ด ร๊ าฟ ท์  โด ย ใช้
แบบฟอร์ม ใบช าระเงินผ่ านระบบ  Bill 
Payment 

- หากท าการจองซื้อ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขาถึง
เวลา 16.00 น. ของวนัที่ 6 สงิหาคม 2563 
ถงึวนัที ่7 สงิหาคม 2563 สามารถช าระเงนิ
ค่าจองซือ้ดว้ยการโอนเงนิโดยใชแ้บบฟอรม์
ใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment หรือ
ก า ร โ อ น เ งิ น ผ่ า น ร ะ บ บ บ า ท เน ต 
(BAHTNET) เท่านัน้ 

 
ประเภทนกัลงทุน
สถาบนัทีน่ าส่งใบ 
Bookbuilding 
 

จองซื้ อ ที่ ร าค า
เ ส น อ ข า ย ที ่
12.30 บ า ท ต่ อ
หน่วย 
 

จองซือ้ไดท้ี่ส านักงานใหญ่
ข อ ง ผู้ จ ั ด ก า ร ก า ร จั ด
จ าหน่ายเท่านัน้ 
ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึง 
16.00 น . ข อ งวัน ที่  11 
สิงหาคม 2563 และวันที ่
13 สิงห าคม  2563 และ
วนัที ่14 สงิหาคม 2563 
 

- หากท าการจองซื้อ วนัที่ 11 สงิหาคม 2563 
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 13 
สงิหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถงึ 12.00 น. 
สามารถช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็น (1) 
การโอนเงนิโดยใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงนิผ่าน
ระบบ Bill Payment หรือการโอนเงินผ่าน
ร ะ บ บ บ า ท เน ต  (BAHTNET) (2) เ ช็ ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์โดยใชแ้บบฟอรม์
ใบช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment 

- หากท าการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ถงึ 
16.00 น. ของวนัที่ 13 สงิหาคม 2563 และ
วนัที่ 14 สงิหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 
16.00 น. สามารถช าระเงินค่าจองซื้อด้วย
การโอนเงนิ โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงิน
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ประเภทนัก
ลงทุน 

ราคาจองซ้ือต่อ
หน่วย 

การจองซ้ือ การช าระเงิน 

ผ่านระบบ Bill Payment หรือการโอนเงิน
ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้ 

 
ส่วนท่ี 2 เสนอขายให้แก่ ภิรชับุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครวัของตระกลูบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนั

กบัภิรชับุรี และ/หรอื กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลในครอบครวัของตระกลูบุรี (“กลุ่มภิรชับุรี”) 
กลุ่มภริชับุร ี 

  
จองซื้ อ ที่ ร าค า
เ ส น อ ข า ย ที ่
12.30 บ า ท ต่ อ
หน่วย 
 

จองซือ้ไดท้ี่ส านักงานใหญ่
ข อ ง ผู้ จ ั ด ก า ร ก า ร จั ด
จ าหน่ายเท่านัน้ 
ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึง 
16.00 น . ข อ งวัน ที่  11 
สงิหาคม 2563 และ วันที ่
13 สิงห าคม  2563 และ
วนัที ่14 สงิหาคม 2563 
  

- หากท าการจองซื้อ วนัที่ 11 สงิหาคม 2563 
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 13 
สงิหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถงึ 12.00 น. 
สามารถช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็น (1) 
การโอนเงิน โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment หรือการโอนเงิน
ผ่านระบบบาทเนต  (BAHTNET) (2) เช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์โดยใชแ้บบฟอรม์
ใบช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment 

- หากท าการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ถงึ 
16.00 น. ของวนัที่ 13 สงิหาคม 2563 และ
วนัที่ 14 สงิหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 
16.00 น.  สามารถช าระเงนิค่าจองซื้อด้วย
การโอนเงนิ โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment หรือการโอนเงิน
ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้ 

 
 

ส่วนท่ี 3  เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมในส่วนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 1 และ/หรอื ส่วนท่ี 2 ข้างต้น โดยเสนอขาย
ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public 
Offering) 

นกัลงทุนสถาบนั จองซื้ อ ที่ ร าค า
เ ส น อ ข า ย ที ่
12.30 บ า ท ต่ อ
หน่วย 
 

จองซือ้ไดท้ี่ส านักงานใหญ่
ข อ ง ผู้ จ ั ด ก า ร ก า ร จั ด
จ าหน่ายเท่านัน้ 
ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึง 
16.00 น . ข อ งวัน ที่  11 
สิงหาคม  2563 ถึง และ
วันที่  13 สิงหาคม 2563 
ถงึ 14 สงิหาคม 2563  

- หากท าการจองซื้อ วนัที่ 11 สงิหาคม 2563 
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และ วันที่ 13 
สงิหาคม 2563เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.  
สามารถช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็น (1) 
การโอนเงิน โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment หรือการโอนเงิน
ผ่านระบบบาทเนต  (BAHTNET) (2) เช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์โดยใชแ้บบฟอรม์
ใบช าระเงนิ ผ่านระบบ Bill Payment 

-  หากท าการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ถงึ 
16.00 น. ของวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 และ
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ประเภทนัก
ลงทุน 

ราคาจองซ้ือต่อ
หน่วย 

การจองซ้ือ การช าระเงิน 

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. สามารถช าระเงินค่าจองซื้อด้วย
การโอนเงิน โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment หรือการโอนเงิน
ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้ 

ผู้ มี อุ ป ก า รคุ ณ

ของกลุ่มภริชับุร ี

และ บุคคลตาม
ดุลพินิจของผู้จ ัด
จ า ห น่ า ย
หน่วยทรสัต ์

จองซื้ อ ที่ ร าค า
เ ส น อ ข า ย ที ่
12.30 บ า ท ต่ อ
หน่วย 
 

จองซือ้ไดท้ี่ส านักงานใหญ่
ข อ ง ผู้ จ ั ด ก า ร ก า ร จั ด
จ าหน่าย หรือสาขาของ
ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย
หน่วยทรสัต ์(แลว้แต่กรณี) 
ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึง 
16.00 น. หรอืเวลาเปิดท า
การของสาขาของวนัที่ 11 
สิงหาคม 2563 และวันที ่
13 สงิหาคม 2563 ถงึ 14 
สงิหาคม 2563 และ วนัที ่
17 สงิหาคม 2563 

- หากท าการจองซื้อ วนัที่ 11 สงิหาคม 2563 
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และ วันที่ 13 
สงิหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถงึ 12.00 น.  
สามารถช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็น (1) 
การโอนเงิน โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment หรือการโอนเงิน
ผ่านระบบบาทเนต  (BAHTNET) (2) เช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์โดยใชแ้บบฟอรม์
ใบช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment 

- หากท าการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ถงึ 
16.00 น. ของวนัที่ 13 สงิหาคม 2563 และ
วันที่  14 สิงห าคม  2563 และ วันที่  17 
สงิหาคม 2563  เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
สามารถช าระเงนิค่าจองซือ้ดว้ยการโอนเงนิ 
โดยใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงนิผ่านระบบ Bill 
Payment หรือการโอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET) เท่านัน้ 

 

หมายเหตุ : กลุ่มภริชับุร ี ตกลงจะจองซื้อหน่วยทรสัต์เป็นจ านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายทัง้หมด
ของกองทรสัตใ์นครัง้น้ี หรอืไมเ่กนิกวา่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิตามการจดัสรรใหก้บัประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
กลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิของกลุ่มภริชับุร ี ณ วนัก าหนดสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัตเ์พือ่การจองซื้อหน่วยเพิม่ทุน
ของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่สดัส่วนใดจะสงูกวา่ และตกลงวา่ตลอดระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิ
หลกัทีก่องทรสัต ์ BOFFICE จะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่ 1 กลุ่มภริชับุรจีะด ารงสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต ์ BOFFICE 
ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของกองทรสัตเ์ฉพาะทีม่กีารออกและเสนอขายในการเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้ที ่
1 ของกองทรสัต ์รวมกนัทัง้หมดจะตอ้งไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของกองทรสัตท์ีม่กีาร
ออกและเสนอขายในการเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้น้ี 

2.1 วิธีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่ อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ  
(Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust) นี้ เป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้ โดยเป็นการจดัจ าหน่ายแบบรบัประกนัการจ าหน่าย (Firm Underwriting)  
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2.1.1 ท่ีมาของการก าหนดราคาหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

วธิกีารก าหนดราคาของหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายในครัง้นี้ จะอา้งองิจากราคาประเมนิของทรพัยส์นิที่
จดัท าโดยผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัย์สนิอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการ
พจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต ์ไดแ้ก่ 

(1) ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

(2) อตัราผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมทีน่กัลงทุนจะไดร้บั  

(3) ศกัยภาพในเชงิพาณิชยข์องทรพัยส์นิ 

(4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก 

(5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ 

รวมถงึการลงทุนทางเลอืกอื่น ๆ 

(6) ผลการส ารวจความตอ้งการของนกัลงทุนสถาบนั (Bookbuilding) 

(7) การก าหนดราคาลงทุนของสนิทรพัยป์ระเภทเดยีวกนัในตลาด 

2.1.2 สดัส่วนการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

ส่วนท่ี 1 เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม (Preferential Offering) 

โดยจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนในครัง้นี้ จ านวนไม่เกิน 222,570,000 

หน่วย เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด

ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์ (“ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิม”) (Preferential 

Offering) โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธใินการ

จองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิในการเพิม่ทุนครัง้ที ่1 (Record Date) ในวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ทัง้นี้ จะเป็น

การจดัสรรให้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์ เดิม ซึ่งไม่ใช่บุคคลสญัชาติอเมริกา 

แคนาดา ญีปุ่่ น หรอืสญัชาตอิื่นใดทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทย หากเป็นผลใหก้ารเสนอขายหรอืการจดัสรรหน่วยทรสัต์

ทีเ่พิม่เตมิดงักล่าวเป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกีย่วกบั การเสนอขายและการจดัสรร

หน่วยทรสัต์ ทัง้ของประเทศไทยหรอืของหรอืประเทศของสญัชาติของผูถ้ือหน่วยทรสัต์นัน้ๆ หรอืเป็นผลให้

กองทรสัต์ต้องมีหน้าที่ในการด าเนินการเพิ่มเติมจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย  โดยได้รบัการ

จดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่ทุนคดิเป็นอตัราสว่นการเสนอขายหน่วยทรสัต์เดมิต่อหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขาย

เพิม่เติม คอื 1 หน่วยทรสัต์เดมิ ต่อ 0.4319 หน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เติม โดยประชาชนทัว่ไป

เฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิอาจแสดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้

ตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จอง

ซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด้ 

ทัง้นี้  ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี้ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือ

หน่วยทรสัต์เดมิตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิทีเ่หลอืจากการ

จองซือ้ตามสทิธขิองประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่ม
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ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่

เหน็สมควร พรอ้มกบัหรอืภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที ่3 แลว้หรอืไม่กไ็ด ้

ในกรณีการจดัสรรสทิธติามอตัราสว่นทีก่ าหนดท าใหม้ปีระชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ
ทีม่สีทิธจิองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดร้บัสทิธจิองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิเป็นจ านวนเศษหน่วยทรสัต์ทีไ่ม่
สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

 
ส่วนท่ี 2 เสนอขายให้แก่กลุ่มภิรชับุรี  

โดยจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ดัสรรให้แก่ กลุ่มภิรชับุร ีเมื่อรวมกบัจ านวนทีไ่ดร้บัจดัสรรตามส่วนที ่1 แลว้จะไม่

เกนิรอ้ยละ 25 ของหน่วยทรสัต ์ทีจ่ะมกีารออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้นี้ หรอืไม่เกนิกว่าสทิธขิองผูถ้อื

หน่วยทรสัตเ์ดมิตามการจดัสรรใหก้บัประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ ของกลุ่มภริชับุร ี

ณ วนัก าหนดสทิธผิูถ้ือหน่วยทรสัต์เพื่อการจองซื้อหน่วยเพิม่ทุนของบุคคลดงักล่าว แลว้แต่สดัส่วนใดจะสูง

กว่า 

 

ส่วนท่ี 3 เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมในส่วนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 1 และ/หรอื ส่วนท่ี 2 ข้างต้น  
โดยเสนอขายใหแ้ก่ ใหแ้ก่ (1) บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถงึผูล้งทุนสถาบนั ซึง่ไม่ใช่ผูถ้อื
หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหารมิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้ง และ/หรอื (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ตามที่เหน็สมควร ตาม
ประกาศ ทธ.27/2559 และประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง  
โดยหากมหีน่วยทรสัต์เพิม่เติมที่เหลอืจากการออกและเสนอขายในส่วนที่ 3 แล้ว ผู้จดัการกองทรสัต์สงวน
สทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิทีเ่หลอืดงักล่าว ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีแ่สดงความจ านงทีจ่ะจองซือ้
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรตามทีเ่หน็สมควร พรอ้มกบัหรอืภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที ่
3 แลว้หรอืไม่กไ็ด ้และในกรณีทีก่ารจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมินี้ท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิไดร้บัสทิธใินการ
จองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษของหน่วยทรสัต์ซึง่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วย
ได ้ใหปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 
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สดัสว่นในการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นเบือ้งตน้เป็นดงัต่อไปนี้ 

ประเภทนักลงทุน จ านวนหน่วยทรสัตท่ี์เสนอขาย (หน่วย) 
ส่วนท่ี 1 เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะ
กลุ่มซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม 
(Preferential Offering) 

ไม่เกนิ  222,570,000 หน่วย 1,2 

ส่วนท่ี 2 เสนอขายให้แก่กลุ่มภิรชับุรี  เมื่อรวมกบัสว่นที ่1 แลว้ จะมจี านวนไม่เกนิ 
รอ้ยละ 25 ของหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอ
ขายในการเพิม่ทุนครัง้นี้หรอืไม่เกนิกว่าสทิธิ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามการจัดสรร
ใหแ้กป่ระชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อื
หน่วยทรัสต์เดิมของกลุ่มภิรัชบุ รี ณ วัน
ก าหนดสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อการจองซือ้
หน่วยเพิ่มทุนของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่
สดัสว่นใดจะสงูกว่า 

ส่วนท่ี 3 เสนอขายหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมใน
ส่วนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 1 และ/หรือ ส่วนท่ี 2 
ข้างต้น โดยเสนอขายให้แก่ (1) บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือ (2) 
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 

(1) เสนอขายต่อนกัลงทุนสถาบนั 
(2) เสนอขายต่อผูม้อีุปการคุณของกลุ่มภริชับุร ี
(3) เสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จดัการ

การจดัจ าหน่าย 

หน่วยทรสัตส์ว่นทีเ่หลอืจากการเสนอขาย 
ในสว่นที ่1 และ/หรอื สว่นที ่2 

หมายเหตุ:     1 จ านวนหน่วยทรสัต์ขา้งต้น มอีตัราส่วนในการจดัสรรตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ (Preferential Offering) ที ่1 
หน่วยทรสัตเ์ดมิ ต่อ 0.4319 หน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้น้ี 

2 รวมสว่นทีเ่สนอขายต่อกลุ่มบุคคลเดยีวกนักบักลุ่มภริชับุร ี โดยจ านวนหน่วยทรสัต์รวมทีจ่ะจดัสรรใหแ้ก่กลุ่มภริชั
บุร ีจะไม่เกินรอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ะมกีารออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้น้ี หรอืไม่เกนิกว่า
สทิธขิองผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิตามการจดัสรรให้กบัประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิ  ของ
กลุ่มภริชับุร ีณ วนัก าหนดสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เพือ่การจองซื้อหน่วยเพิม่ทุนของบุคคลดงักล่าว แล้วแต่สดัส่วนใด
จะสงูกวา่ 

ทัง้นี้ สดัสว่นในการเสนอขายหน่วยทรสัตข์า้งตน้เป็นสดัสว่นเบือ้งตน้ ในกรณีทีเ่กดิปัญหา อุปสรรค หรอืขอ้จ ากดัในการ

ด าเนินการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้นี้ประสบ

ความส าเรจ็ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลพนิิจในการเปลีย่นแปลงจ านวนหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขาย

ต่อผูล้งทุนแต่ละประเภท (Claw back/ Claw forward) ตามทีร่ะบุไวข้า้งต้นตามความเหมาะสมโดยพจิารณาจากปัจจยั

ต่าง ๆ เช่น ปรมิาณความต้องการซือ้หน่วยทรสัต์ของผูล้งทุนแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อใหก้ารเสนอขายหน่วยทรสัต์

ในครัง้นี้ประสบความส าเรจ็ในการขาย ทัง้นี้ โดยไม่ขดัต่อ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ในการพจิารณาประเภทของผูล้งทุนใหย้ดึตามนิยามทีก่ าหนด ดงัต่อไปนี้ 

“ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม” หมายถงึ บุคคลดงัต่อไปนี้ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่ใช่บุคคลสญัชาติอเมริกา 

แคนาดา ญี่ปุ่ น หรอืสญัชาตอิื่นใดทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทย หากเป็นผลใหก้ารเสนอขายหรอืการจดัสรรหน่วยทรสัต์

ทีเ่พิม่เตมิดงักล่าวเป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกีย่วกบั การเสนอขายและการจดัสรร

หน่วยทรสัต์ ทัง้ของประเทศไทยหรอืของหรอืประเทศของสญัชาติของผู้ถอืหน่วยทรสัต์นัน้ๆ หรอืเป็นผลให้

กองทรสัต์ต้องมหีน้าที่ในการด าเนินการเพิม่เติมจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย โดยวนัก าหนด

รายชื่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธใินการจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิใน

การเพิ่มทุนครัง้ที่หนึ่ง (Record Date) คือ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  ซึ่งจัดท าโดย บริษัท ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย”์) (“สมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต”์) อตัราสว่น

การเสนอขายหน่วยทรสัต์เดมิต่อหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิ คอื 1 หน่วยทรสัต์เดมิ ต่อ 0.4319 

หน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิ 

“กลุ่มภิรชับุรี” หมายถงึ บุคคลดงัต่อไปนี้ 

(1) ภริชับุร ี 

(2) บุคคลในครอบครวัของตระกลูบุร ี 

(3) กลุ่มบุคคลเดยีวกนักบัภริชับุร ี 

(4) กลุ่มบุคคลเดยีวกนักบับุคคลในครอบครวัของตระกลูบุร ี 

“กลุ่มบุคคลเดียวกนั” หมายถงึ บุคคลดงัต่อไปนี้ 

(1) คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

(2) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรอืผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนัน้ซึ่งถือหุ้นหรอืเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคล

ดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

หรอืความเป็นหุน้สว่นทัง้หมด 

(3) กองทุนสว่นบุคคลของบุคคลตาม (1) หรอื (2) แต่ทัง้นี้ มใิหร้วมถงึกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

ภริชับุรแีละกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภริชับุรจีะต้องจองซือ้หน่วยทรสัต์ผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 

ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 (1) โดยการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ภริชับุรแีละกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของภิ

รชับุรจีะเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.4.2  

“ผูมี้อปุการคณุของกลุ่มภิรชับุรี” หมายถงึ บุคคลดงัต่อไปนี้ 

(1) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิติบุคคล ที่มีความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุ่มภิรชับุรแีละ/หรือ กลุ่มบุคคล

เดยีวกนัของกลุ่มภริชับุร ีเช่น ผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างการคา้ ลูกคา้ เจา้หนี้การคา้ พนักงาน และที่

ปรกึษา เป็นตน้ 

(2) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิติบุคคล ที่กลุ่มภิรชับุรแีละ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของกลุ่มภิรชับุร ี

ตอ้งการชกัชวนใหเ้ป็นลกูคา้หรอืคู่คา้ในอนาคต 
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(3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่ภิรัชบุรีและ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของกลุ่มภิรัชบุร ี

พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือกลุ่มภิรัชบุรีและ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ 

กลุ่มภริชับุร ีในการประกอบธุรกจิทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

(4) บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิติบุคคล ที่มคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้บรหิารของกลุ่มภิรชับุร ีและ/หรอื

กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของกลุ่มภริชับุร ี

ผูม้อีุปการคุณของกลุ่มภริชับุรจีะต้องจองซือ้หน่วยทรสัต์ผ่านผูจ้ดัการการจดัหน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

2.1.3 (1) ตามวธิทีีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.3.3.2 โดยการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูม้อีุปการคุณของภริชับุรจีะเป็นไป

ตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.4.4  

นอกจากน้ี ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะไม่มกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายในคราวนี้ใหแ้ก่บุคคลที่

ถูกหา้มมใิหจ้ดัสรรหน่วยทรสัต์ให ้ตามขอ้ก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทธ. 27/2559 

เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2559 (รวมถงึทีม่กีาร

แก้ไขเพิ่มเติม) และทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัที ่21 พฤศจกิายน 2555 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

“ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” “ผูมี้อ านาจควบคมุ” “บริษทัใหญ่” “บริษทัย่อย” ใหม้คีวามหมายเช่นเดยีวกบับทนิยาม

ของค าดงักล่าวในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการ

ออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ โดยใหพ้จิารณาจากผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นส าคญั 

“นักลงทุนสถาบนั” หมายถงึ 

ผูล้งทุนสถาบนั ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 4/2560 เรื่อง 

การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั และผูล้งทุนรายใหญ่ ทีจ่องซือ้หน่วยทรสัตผ์่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย

ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 (1) ทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2) ธนาคารพาณิชย ์

(3) ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(4) บรษิทัเงนิทุน 

(5) บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

(6) บรษิทัหลกัทรพัย ์

(7) บรษิทัประกนัวนิาศภยั 

(8) บรษิทัประกนัชวีติ 

(9) กองทุนรวม 

(10) กองทุนสว่นบุคคลซึง่บรษิทัหลกัทรพัยร์บัจดัการเงนิทุนของผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ผูล้งทุน

รายใหญ่ หรอืผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (9) หรอื (11) ถงึ (25)  

(11) กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
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(12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(13) กองทุนประกนัสงัคม 

(14) กองทุนการออมแห่งชาต ิ

(15) กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 

(16) ผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(17) ผูป้ระกอบธุรกจิการซือ้ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยการซือ้ขายสนิคา้เกษตรล่วงหน้า 

(18) สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ 

(19) สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 

(20) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(21) นิตบิุคคลประเภทบรรษทั 

(22) นิตบิุคคลซึง่มบีุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ที่มี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

(23) ผูล้งทุนต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถงึ (22) 

(24) ผู้จดัการกองทุน หรือผู้จดัการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบับุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 

(25) ผูล้งทุนอื่นใดตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

นกัลงทุนสถาบนัดงักล่าวจะตอ้งจองซือ้หน่วยทรสัต์ผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3  
เท่านัน้ โดยนักลงทุนสถาบนัสามารถซื้อหน่วยทรสัต์ได้ตามวธิกีารที่ระบุไว้ในขอ้ 2.3.1.2 หรอื 2.3.1.3 
(แล้วแต่กรณี) และในการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่นักลงทุนสถาบนัจะอยู่ในดุลพนิิจของผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายดงักล่าว ตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.4.3 

 “บุคคลตามดลุพินิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต”์ หมายถงึ 

บุคคลธรรมดา และ/หรอื นิตบิุคคลทีม่ใิช่นักลงทุนสถาบนัตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ซึง่เป็นลกูคา้หรอืผูท้ีค่าดว่า
จะเป็นลูกค้า คู่สญัญา บรษิัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรอืผู้มีอุปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3  

บุคคลตามดุลพินิจของผู้จ ัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ สามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จ ัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 ตามวธิกีารที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.3.3.3 โดยวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์
ส าหรบับุคคลตามดุลพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.4.5 

นอกจากนี้ ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์จะไม่มกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายในคราวนี้ให้แก่
บุคคลทีถู่กหา้มมใิหจ้ดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห ้ตามขอ้ก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทธ. 
27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2559 
(รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อ
การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัที ่21 พฤศจกิายน 2555 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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ทัง้น้ี การเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นส่วนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 1 และ/หรือส่วนท่ี 2 ในครัง้น้ีมิได้เป็นการ
เสนอขายหน่วยทรสัตต่์อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทัว่ไป ท่ีไม่ใช่บุคคลตามดลุพินิจ
ของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์เน่ืองจากความต้องการจากกลุ่มนักลงทุนข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่า
การเสนอขายรวมในครัง้น้ีแล้ว และสามารถกระจายหน่วยทรสัตใ์นวงกว้างได้อย่างเพียงพอ 

2.1.3 ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

(1) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 

บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชัน้ 3  
ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2659-7000 
www.krungsrisecurities.com 

(2) ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่550 อาคารกรุงศรเีพลนิจติ ทาวเวอร ์ชัน้ 33  
ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2296-2000 
โทรสาร 0-2296-4866 
www.krungsri.com 

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์อาจแต่งตัง้ ผูจ้ดัจ าหน่าย และ/หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์เพิม่เติมใน
ภายหลงั ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ส านักงาน ก.ล.ต.ไดใ้ห้ความเหน็ชอบ เพื่อท าหน้าทีเ่ป็น  ผูจ้ดัจ าหน่าย 
และ/หรือตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ และผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์จะแจ้งการแต่งตั ้งดงักล่าวให้
ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ พรอ้มทัง้ประกาศผ่านทาง สือ่ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

2.1.4 ค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.1.3 จะได้รบัค่าตอบแทนการจดัจ าหน่าย (ไม่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่) โดยจะช าระตามจ านวนและวธิกีารทีต่กลงไวใ้นสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่เกนิรอ้ยละ 3.0 
ของมลูค่าหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขาย 

2.1.5 ตลาดรองของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการน าหน่วยทรสัต์เพิม่เติมที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี้ เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นตลาดรองส าหรบัการซือ้ขายหน่วยทรสัต ์อย่างไรก็
ตาม การเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติมในครัง้นี้ได้ด าเนินการก่อนทีจ่ะได้รบัทราบผลการพจิารณา
ของตลาดหลกัทรพัย์ ในการรบัหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
ดังนัน้ จึงยังมีความเสี่ยงที่หน่วยทรัสต์อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็น
หน่วยทรสัตจ์ดทะเบยีน 

ผู้จ ัดการกองทรสัต์ในฐานะผู้เสนอขายหน่วยทรสัต์จะด าเนินการเพื่อให้หน่วยทรสัต์ที่ออกใหม่

http://www.krungsrisecurities.com/
http://www.krungsrisecurities.com/
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สามารถเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนไดภ้ายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ลงวนัที ่21 พฤศจกิายน 2555 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2.2 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวน และใบจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

ผูจ้องซือ้สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ีส่ านักงานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่าย และสาขาของตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.1.3 ตัง้แต่วนัที่หนังสอืชี้ชวนมผีล
บงัคบัใช้ ภายในวนัและเวลาท าการของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและสาขาของตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์
จนถงึวนัสิน้สดุการจองซือ้  

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสอืชีช้วนทีม่ขีอ้มูลไม่แตกต่างไปจากหนังสอืชีช้วนทีย่ื่น
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. จาก เวบ็ไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. ที ่https://www.sec.or.th เพื่อศกึษารายละเอยีดการ
เสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ไดก้่อนท าการจองซือ้หน่วยทรสัต์ 

2.3 วนัและวิธีการจองซ้ือหน่วยทรสัตแ์ละการช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

รายละเอยีดวธิกีารจองและการช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์มดีงัต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 

2.3.1 ส าหรบัประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม 

2.3.1.1 ประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล  

(ก) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดท้ีส่าขาของตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุ
ไว้ในข้อ 2.1.3 (2) โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ ผู้จองซื้อมสีทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เติมตามสทิธทิี่ได้รบัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิี่ได้รบั
จดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ก็
ได้ ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่หลอืดงักล่าว ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่ง
เป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิม ที่แสดงความจ านงจองซื้อหน่วยทรสัต์เกินสทิธติามที่เหน็สมควร พร้อมกบัหรอื
หลังจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ส่วนที่ 3 หรือไม่ก็ได้ ทัง้นี้  หากผู้จองซื้อมีเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์
มากกว่า 1 เลขทะเบยีน ผูจ้องซือ้ตอ้งแยกใบจองซือ้และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ หากผูจ้องซือ้มเีลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 1 เลขทะเบยีน และท าการจองซือ้มากกว่าหนึ่ง
ใบจอง ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธทิี่จะน าจ านวนหน่วยทรสัต์ที่ จองซื้อตามใบจองซื้อทุกใบมา
รวมกนัและท าการจดัสรร รวมถงึผูจ้องซือ้ไม่สามารถใชช้ื่อร่วมกนัในการจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ด ้ 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้  

1) ใบรบัรองการจองซือ้หน่วยทรสัต ์ซึง่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 
2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.1.1 (ค) 
3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 
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ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ในกรณีทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชนหมดอายุหรอืบตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชพี ให้
แนบส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลข
ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ในกรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์ จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์ (ถา้ม)ี ค ายนิยอม
จากผูป้กครอง ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ทีย่งัไม่
หมดอายุ และส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

กรณีทีม่กีารเปลีย่นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ท าใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกบัชือ่ผูถ้อืหน่วยทีป่รากฏในสมุดทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ หรอืในใบรบัรองสทิธกิารจองซือ้หน่วยทรสัต ์ ใหแ้นบส าเนาเอกสารทีอ่อกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจง้เปลีย่นชื่อ/ชื่อสกุล ใบทะเบยีนสมรส ใบหยา่ เป็นตน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว  

ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 
(กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหน่วยทรสัต์ได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย)  

ผูจ้องซือ้ประเภทนติบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณชิยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล (ถา้ม)ี พรอ้ม
แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ในกรณีทีใ่นกรณีทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชพี หรอืหมดอายุ ให้
แนบส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลข
ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอื
เดนิทางทีย่งัไมห่มดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนติบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนติบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนงัสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) หรอื ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั 
(Certificate of Incorporation) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนามพรอ้มตวัอยา่งลายมอืชื่อ ทีอ่อกไม่เกนิ 1 ปีนบั
จนถงึวนัจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตรา
ส าคญัของนิตบิคุคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่
หมดอายขุองผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ส าเนาเอกสารประกอบ
ขา้งตน้ทัง้หมดทีล่งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าที ่ Notary 
Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้ง ท าการ
รบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทย
หรอืสถานกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตรา
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ประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 ปีนบั
จนถงึวนัจองซือ้  

ผูจ้องซือ้ประเภทนติบิุคคลทีม่อบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการ
จองซือ้แทน 

ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้
แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารการแสดงตนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวให้
เป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญั
ของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใดๆ หากผูจ้องซือ้มคีวามประสงคร์บัเงนิคนื โดยวธิโีอน
เงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์ หรอืบญัชกีระแสรายวนั สามารถเลอืกรบัเงนิคนืดว้ยวธิี
โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารทีเ่ปิดกบัธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยผูจ้องซื้อจะตอ้งแนบ
ส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนัดงักล่าว ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัช ีและชื่อบญัช ี โดยชื่อบญัชจีะตอ้ง
ตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและ
วธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมิได้แนบส าเนาบญัชเีงนิฝากหน้าที่มชีื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัช ีหรอืใน
กรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อโดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝาก
ธนาคารประเภทบัญชีออมทรพัย์ หรือบัญชีกระแสรายวนัของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทข์ดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้สามารถมารบัเชค็ของธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
สาขาเพลนิจติทาวเวอรข์ดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ ณ ส านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตัง้แต่วนัที่ 24 สงิหาคม 2563 ถึงวนัที่ 1 กนัยายน 2563 (เว้นวนัเสาร ์
อาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์(โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  

กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้ทีเ่ปิดบญัชอีื่นๆ กบัตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 2.1.3 (2) 
ซึง่ไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความ
เสีย่งในการลงทุน (Suitability Test) กบัตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ดงักล่าว แลว้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 
ปีนับจนถึงวันจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 
ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งผ่านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้
และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้า พร้อมแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่
กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผู้จองซือ้ เพื่อเป็น
เอกสารประกอบใบจองซือ้  

นอกจากนี้ ผูจ้องซือ้ดงักล่าวจะตอ้งกรอกแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต ์ แต่
ประสงคท์ีจ่ะใชบ้รกิารของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อก
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หลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่ 600 หากผูจ้องซือ้ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA 
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออก
ใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

 (ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดท้ี ่ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา
ทัว่ประเทศ ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต่ 09.00 น. ถงึ 16.00 น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขา ของวนัที ่5 
สงิหาคม 2563 ถงึ วนัที ่7 สงิหาคม 2563 

 (ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีจ่องซือ้ทีร่าคาเสนอขายที ่ 12.30 
บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้  

หากท าการจองซือ้ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถงึ 16.00 น. หรอืเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขา ถงึเวลา 
16.00 น. ของวนัที่ 5 สงิหาคม 2563 ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงนิค่าจองซื้อครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนที่จองซื้อ
โดยช าระเป็น (1) ช าระโดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เชค็ ดร๊าฟท ์
หรอืแคชเชยีรเ์ชค็เพยีงฉบบัเดยีว ลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที่ 5 สงิหาคม 2563 เท่านัน้ และตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิ
ได้จากส านักหกับญัชีในเขตเดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ การช าระเงนิค่าจองซื้อเป็นเชค็ ดร๊าฟท ์
หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชธีนาคารที่ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 (2) 
ก าหนด พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ตดิต่อไดไ้วด้้านหลงั  ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะเป็นผูท้ าการโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนใหก้บัทรสัตต่ีอไป 

หากจองซือ้หลงัเวลา 16.00 น. ของวนัที ่5 สงิหาคม 2563  ผูจ้องซือ้จะต้องช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้
เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้ 

การช าระเงนิผ่านการโอนเงนิ ทีไ่ม่ไดโ้อนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) และช าระเงนิเป็นเชค็ 
ดร๊าฟท ์ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ จะใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment ทีเ่คาน์เตอรธ์นาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา โดยผูจ้องซือ้ตอ้งช าระค่าจองซือ้ 1 แบบฟอรม์ใบช าระเงนิ / Bill Payment 
ต่อ 1 ใบจองเท่านัน้ 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีก
เกบ็เชค็ (ถา้ม)ี โดยจ านวนเงนิทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ไดร้บัตอ้งเท่ากบั
ยอดจองซือ้เตม็จ านวน 

 (ง) ผู้จองซื้อจะต้องน าใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ้ (ก) พร้อมหลกัฐานที่
แสดงว่ามกีารช าระค่าจองซือ้ในขอ้ (ค) มายงัสาขาของตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 
(2) ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขาถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 5 สงิหาคม 
2563 ถงึ 7 สงิหาคม 2563 

(จ) แนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนั ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัช ีและชื่อบญัช ีทีม่ี
กบัธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ (ถ้ามี) โดยชื่อบญัชดีงักล่าวจะต้องตรงกบัชื่อผู้จองซื้อ 
พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิ
การจองซื้อและขอรบัเงนิคืนไม่ได้ ทัง้นี้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์มีสทิธิ
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ปฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามวธิกีารทีร่ะบุในขอ้ 2.3.1.1 (ก) ถงึ (ง) 
ขา้งตน้ได ้

(ช) เวน้แต่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะยนิยอมผ่อนผนัใหเ้ป็น
แต่ละกรณีไป และผู้จดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการพิจารณา
เปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

2.3.1.2 ประเภทนักลงทุนสถาบนั ท่ีมิได้น าส่งใบ Bookbuilding 

(ก) ผูจ้องซื้อสามารถจองซือ้หน่วยทรสัต์ไดท้ีส่ านักงานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหรอื
ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุในขอ้ 2.1.3 โดยผูจ้องซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบ
จองซือ้ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ ผู้จองซื้อมสีทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เติมตามสทิธทิี่ได้รบัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิี่ได้รบั
จดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ก็
ได้ ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่หลอืดงักล่าว ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่ง
เป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิม ที่แสดงความจ านงจองซื้อหน่วยทรสัต์เกินสทิธติามที่เหน็สมควร พร้อมกบัหรอื
หลังจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ส่วนที่ 3 หรือไม่ก็ได้ ทัง้นี้  หากผู้จองซื้อมีเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์
มากกว่า 1 เลขทะเบยีน ผูจ้องซือ้ตอ้งแยกใบจองซือ้และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ หากผูจ้องซือ้มเีลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 1 เลขทะเบยีน และท าการจองซือ้มากกว่าหนึ่ง
ใบจอง ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธทิี่จะน าจ านวนหน่วยทรสัต์ที่ จองซื้อตามใบจองซื้อทุกใบมา
รวมกนัและท าการจดัสรร รวมถงึผูจ้องซือ้ไม่สามารถใชช้ื่อร่วมกนัในการจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ด ้ 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้  

1) ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ ซึง่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 
2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.1.2 (ค) 
3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้ม
แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ในกรณีทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชพี หรอืหมดอายุ ใหแ้นบส าเนา
ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งั
ไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) หรือ ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) และรายชื่อผู้มอี านาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมอืชื่อ ที่ออกไม่เกิน 1 ปีนับ
จนถึงวนัจองซื้อ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ที่ยงัไม่
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หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง ส าเนาเอกสารประกอบ
ขา้งต้นทัง้หมดทีล่งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแลว้ ต้องไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าที ่Notary 
Public หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการ
รบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทย
หรอืสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 ปีนับ
จนถงึวนัจองซือ้ และแนบส าเนาใบต่างดา้ว  

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีม่อบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการ
จองซือ้แทน 

ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจจากผู้จองซื้อมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซื้อ
แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารการแสดงตนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าว ให้
เป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองส าเนา
ถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญั
ของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใดๆ หากผูจ้องซือ้มคีวามประสงคร์บัเงนิคนื โดยวธิโีอน
เงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์ หรอืบญัชกีระแสรายวนั สามารถเลอืกรบัเงนิคนืดว้ยวธิี
โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารทีเ่ปิดกบัธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบ
ส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนัดงักล่าว ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัช ีและชื่อบญัช ี โดยชื่อบญัชจีะตอ้ง
ตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและ
วธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมิได้แนบส าเนาบญัชเีงนิฝากหน้าที่มชีื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัช ีหรอืใน
กรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อโดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝาก
ธนาคารประเภทบัญชีออมทรพัย์ หรือบัญชีกระแสรายวนัของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทข์ดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้สามารถมารบัเชค็ของธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
สาขาเพลนิจติทาวเวอร์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ ณ ส านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตัง้แต่วนัที่ 24 สงิหาคม 2563 ถงึวนัที่ 1 กนัยายน 2563 (เว้นวนัเสาร ์
อาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์(โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูท้ีเ่ปิดบญัชอีื่น ๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ 
หรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ใดๆ และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
ระดบัความเสีย่งในการลงทุนทีเ่หมาะสม (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ดงักล่าว หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนใดๆ แลว้ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปีนับจนถึงวันจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 
ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้  หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนการ 
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KYC/CDD และแนบ Suitability Test ที่กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื่อผู้
จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

นอกจากนี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่
600 ส าหรบัผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา ตอ้งกรอกขอ้มูลเพิม่เตมิในใบจองซือ้ในส่วน “ส าหรบัผูท้ีป่ระสงค์
น าหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชีบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)” ส าหรบัผู้จองซื้อ
ประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกขอ้มูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ส าหรบัผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรพัย์ฝากเข้า
บญัชบีรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 (Issuer Account)” และในแบบฟอรม์ “แบบสอบถามส าหรบั
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล” พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยหากผู้จองซื้อดังกล่าวไม่กรอกข้อมูลตามที่ก าหนด ผู้จ ัดการ
กองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ีส่ านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทน
จ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 2.1.3 ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
หรอืเวลาเปิดท าการของสาขาของวนัที ่5 สงิหาคม 2563 ถงึ วนัที ่7 สงิหาคม 2563 

(ค) ผูจ้องซือ้ต้องช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามจ านวนทีจ่องซือ้ทีร่าคาเสนอขายที ่12.30 
บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้  

หากท าการจองซือ้ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถงึ 16.00 น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขาถงึเวลา 16.00 
น. ของวนัที ่5 สงิหาคม 2563 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระ
เป็น (1) ช าระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ
แคชเชยีรเ์ชค็เพยีงฉบบัเดยีว ลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่5 สงิหาคม 2563 เท่านัน้ และต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้
จากส านักหกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ การช าระเงนิค่าจองซือ้เป็นเชค็ ดร๊าฟท ์หรอื
แคชเชยีรเ์ชค็ ให้ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชธีนาคารที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์
ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 ก าหนด พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ตดิต่อไดไ้วด้้านหลงั 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะเป็นผูท้ าการโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนใหก้บัทรสัตต่ีอไป 

หากจองซือ้หลงัเวลา 16.00 น. ของวนัที ่5 สงิหาคม 2563 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้
เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้ 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีก
เกบ็เชค็ (ถา้ม)ี โดยจ านวนเงนิทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่าย ไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน 

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องน าใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ้ (ก) พร้อมหลกัฐานที่
แสดงว่ามกีารช าระค่าจองซือ้ในขอ้ (ค) มายงัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ตามที่
ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขาของวนัที ่5 สงิหาคม 2563 
ถงึ วนัที ่7 สงิหาคม 2563 

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิ
การจองซื้อและขอรบัเงินคนืไม่ได้ ทัง้นี้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหรือตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ มีสทิธิ
ปฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามวธิกีารทีร่ะบุในขอ้ 2.3.1.2 (ก) ถงึ (ง) 
ขา้งตน้ได ้
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(ฉ) เวน้แต่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์จะยนิยอมผ่อนผนัใหเ้ป็น
แต่ละกรณีไป และผู้จดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการพิจารณา
เปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

2.3.1.3 ประเภทนักลงทุนสถาบนั ท่ีได้น าส่งใบ Bookbuilding 

(ก) ผูจ้องซือ้สามารถจองซื้อหน่วยทรสัตไ์ดท้ีส่ านักงานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายตามที่
ระบุในข้อ 2.1.3 (1) โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ ผู้จองซื้อมสีทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เติมตามสทิธทิี่ได้รบัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิี่ได้รบั
จดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ก็
ได้ ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่หลอืดงักล่าว ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่ง
เป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิม ที่แสดงความจ านงจองซื้อหน่วยทรสัต์เกินสทิธติามที่เหน็สมควร พร้อมกบัหรอื
หลังจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ส่วนที่ 3 หรือไม่ก็ได้ ทัง้นี้  หากผู้จองซื้อมีเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์
มากกว่า 1 เลขทะเบยีน ผูจ้องซือ้ตอ้งแยกใบจองซือ้และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ หากผูจ้องซือ้มเีลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 1 เลขทะเบยีน และท าการจองซือ้มากกว่าหนึ่ง
ใบจอง ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธทิี่จะน าจ านวนหน่วยทรสัต์ที่ จองซื้อตามใบจองซื้อทุกใบมา
รวมกนัและท าการจดัสรร รวมถงึผูจ้องซือ้ไม่สามารถใชช้ื่อร่วมกนัในการจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ด ้ 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้  

1) ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ ซึง่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 
2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.1.3 (ค) 
3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้ม
แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ในกรณีทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชพี หรอืหมดอายุ ใหแ้นบส าเนา
ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งั
ไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) หรือ ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) และรายชื่อผู้มอี านาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมอืชื่อ ที่ออกไม่เกิน 1 ปีนับ
จนถึงวนัจองซื้อ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ที่ยงัไม่
หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง ส าเนาเอกสารประกอบ
ขา้งต้นทัง้หมดทีล่งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแลว้ ต้องไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าที ่Notary 
Public หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการ
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รบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทย
หรอืสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 ปีนับ
จนถงึวนัจองซือ้  

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีม่อบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการ
จองซือ้แทน 

ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจจากผู้จองซื้อมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซื้อ
แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารการแสดงตนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวให้
เป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองส าเนา
ถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญั
ของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใดๆ หากผูจ้องซือ้มคีวามประสงคร์บัเงนิคนื โดยวธิโีอน
เงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์ หรอืบญัชกีระแสรายวนั สามารถเลอืกรบัเงนิคนืดว้ยวธิี
โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารทีเ่ปิดกบัธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยผูจ้องซื้อจะตอ้งแนบ
ส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนัดงักล่าว ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัช ีและชื่อบญัช ี โดยชื่อบญัชจีะตอ้ง
ตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและ
วธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมิได้แนบส าเนาบญัชเีงนิฝากหน้าที่มชีื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัช ีหรอืใน
กรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อโดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝาก
ธนาคารประเภทบัญชีออมทรพัย์ หรือบัญชีกระแสรายวนัของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทข์ดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้สามารถมารบัเชค็ของธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
สาขาเพลนิจติทาวเวอรข์ดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ ณ ส านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถงึ 16.00 น. ตัง้แต่วนัที่ 24 สงิหาคม 2563 ถึงวนัที ่1 กนัยายน 2563 (เว้นวนัเสาร ์
อาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์(โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูท้ีเ่ปิดบญัชอีื่น ๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์  
หรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ใดๆ และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
ระดบัความเสีย่งในการลงทุนทีเ่หมาะสม (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ดงักล่าว หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนใดๆ แลว้ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปีนับจนถึงวันจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 
ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้  หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนการ 
KYC/CDD และแนบ Suitability Test ที่กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื่อผู้
จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัตเ์พื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 
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นอกจากนี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่
600 ส าหรบัผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา ตอ้งกรอกขอ้มูลเพิม่เตมิในใบจองซือ้ในส่วน “ส าหรบัผูท้ีป่ระสงค์
น าหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชีบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)” ส าหรบัผู้จองซื้อ
ประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกขอ้มูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ส าหรบัผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรพัย์ฝากเข้า
บญัชบีรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 (Issuer Account)” และในแบบฟอรม์ “แบบสอบถามส าหรบั
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล” พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยหากผู้จองซื้อดังกล่าวไม่กรอกข้อมูลตามที่ก าหนด ผู้จ ัดการ
กองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

 (ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ีส่ านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
2.1.3 (1) ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถงึ 16.00 น.  ของวนัที ่11 สงิหาคม 2563 และวนัที ่
13 สงิหาคม 2563 และวนัที ่14 สงิหาคม 2563 

 (ค) ผูจ้องซือ้ต้องช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามจ านวนทีจ่องซือ้ทีร่าคาเสนอขายที ่12.30 
บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้  

หากท าการจองซือ้ภายในเวลา 12.00 น.  ของวนัที ่13 สงิหาคม 2563 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่า
จองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็น (1) ช าระโดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) (2) เชค็ ดร๊าฟท ์ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็เพยีงฉบบัเดยีว ลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่ 13 สงิหาคม 
2563เท่านัน้ และตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ 
การช าระเงนิค่าจองซือ้เป็นเชค็ ดร๊าฟท ์ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ใหข้ดีคร่อมสัง่จา่ยบญัชธีนาคารทีผู่จ้ดัการการจดั
จ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 (1) ก าหนด พรอ้มทัง้เขยีนชือ่ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ตดิต่อได้
ไวด้า้นหลงั ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะเป็นผูท้ าการโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนใหก้บัทรสัตี
ต่อไป 

หากจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. วนัที ่13 สงิหาคม 2563 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีว
เตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้ 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีก
เกบ็เชค็ (ถา้ม)ี โดยจ านวนเงนิทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่าย ไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน 

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องน าใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ้ (ก) พร้อมหลกัฐานที่
แสดงว่ามกีารช าระค่าจองซือ้ในขอ้ (ค) มายงัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 (1) ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. ถงึ 16.00 ของวนัที ่11 สงิหาคม 2563 และวนัที ่13 สงิหาคม 2563 และวนัที ่14 สงิหาคม 2563 

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิ
การจองซือ้และขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายมสีทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้อง
ซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารทีร่ะบุในขอ้ 2.3.1.3 (ก) ถงึ (ง) ขา้งตน้ได ้

(ฉ) เวน้แต่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย จะยนิยอมผ่อนผนัใหเ้ป็นแต่ละกรณีไป และผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่าย ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

ส่วนท่ี 2 
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2.3.2 ส าหรบักลุ่มภิรชับุรี  

(ก) ผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อหน่วยทรสัต์ผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ตามที่ระบุในขอ้ 2.1.3 
(1) โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลง
ลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ผูจ้องซื้อมสีทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิตาม
สทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จอง
ซือ้หน่วยทรสัต์ที่เสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด้ ทัง้นี้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายจะจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่เหลอื
ดงักล่าว ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ ทีแ่สดงความจ านงจองซือ้หน่วยทรสัต์
เกนิสทิธติามทีเ่หน็สมควร พรอ้มกบัหรอืหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์สว่นที ่3 หรอืไม่กไ็ด ้ทัง้นี้ หากผูจ้อง
ซือ้มเีลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์มากกว่า 1 เลขทะเบยีน ผูจ้องซือ้ตอ้งแยกใบจองซือ้และเอกสารประกอบใบ
จองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หากผูจ้องซือ้มเีลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์1 เลขทะเบยีน 
และท าการจองซือ้มากกว่าหนึ่งใบจอง ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่อง
ซือ้ตามใบจองซื้อทุกใบมารวมกนัและท าการจดัสรร รวมถึงผู้จองซื้อไม่สามารถใช้ชื่อร่วมกนัในการจองซื้อ
หน่วยทรสัตไ์ด ้ 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้  

1) ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ ซึง่ออกโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 
2) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.2 (ค) 
3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้  

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ในกรณีทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชพี หรอืหมดอายุ ใหแ้นบส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่ี
เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ในกรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์ จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์ (ถา้ม)ี ค ายนิยอม
จากผูป้กครอง ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ทีย่งัไม่
หมดอายุ และส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

กรณีทีม่กีารเปลีย่นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ท าใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกบัชือ่ผูถ้อืหน่วยทีป่รากฏในสมุดทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ หรอืในใบรบัรองสทิธกิารจองซือ้หน่วยทรสัต ์ ใหแ้นบส าเนาเอกสารทีอ่อกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจง้เปลีย่นชื่อ/ชื่อสกุล ใบทะเบยีนสมรส ใบหยา่ เป็นตน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว  

ส าเนาใบต่างดา้วหรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไมห่มดอาย ุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์ จะตอ้งแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยถูกตอ้งตาม
กฎหมาย) 

ผูจ้องซือ้ประเภทนติบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 
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ส าเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้ม
แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ในกรณีทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชพี หรอืหมดอายุ ใหแ้นบส าเนา
ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งั
ไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนติบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) หรือ ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) และรายชื่อผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 1 ปีนับ
จนถึงวนัจองซื้อ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ที่ยงัไม่
หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง ส าเนาเอกสารประกอบ
ขา้งต้นทัง้หมดทีล่งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแลว้ ต้องไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าที ่Notary 
Public หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการ
รบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทย
หรอืสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 ปีนับ
จนถงึวนัจองซือ้  

ผูจ้องซือ้ประเภทนติบิุคคลทีม่อบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการ
จองซือ้แทน 

ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจจากผู้จองซื้อมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซื้อ
แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารการแสดงตนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวให้
เป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองส าเนา
ถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญั
นิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใดๆ หากผูจ้องซือ้มคีวามประสงคร์บัเงนิคนื โดยวธิโีอน
เงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์ หรอืบญัชกีระแสรายวนั สามารถเลอืกรบัเงนิคนืดว้ยวธิี
โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารทีเ่ปิดกบัธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบ
ส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนัดงักล่าว ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัช ีและชื่อบญัช ี โดยชื่อบญัชจีะตอ้ง
ตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและ
วธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมิได้แนบส าเนาบญัชเีงนิฝากหน้าที่มชีื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัช ีหรอืใน
กรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อโดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝาก
ธนาคารประเภทบัญชีออมทรพัย์ หรือบัญชีกระแสรายวนัของผู้จองซื้ อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทข์ดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้สามารถมารบัเชค็ของธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
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สาขาเพลนิจติทาวเวอรข์ดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ ณ ส านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถงึ 16.00 น. ตัง้แต่วนัที่ 24 สงิหาคม 2563 ถึงวนัที ่1 กนัยายน 2563 (เว้นวนัเสาร ์
อาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์(โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูท้ีเ่ปิดบญัชอีื่น ๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์  
หรอืบรษิทัหลกัทรพัยใ์ดๆ และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
ระดบัความเสีย่งในการลงทุนทีเ่หมาะสม (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ดงักล่าว หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนใดๆ แลว้ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปีนับจนถึงวันจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 
ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้  หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนการ 
KYC/CDD และแนบ Suitability Test ที่กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื่อผู้
จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัตเ์พื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

นอกจากนี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่
600 ส าหรบัผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา ตอ้งกรอกขอ้มูลเพิม่เตมิในใบจองซือ้ในส่วน “ส าหรบัผูท้ีป่ระสงค์
น าหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชีบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)” ส าหรบัผู้จองซื้อ
ประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกขอ้มูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ส าหรบัผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรพัย์ฝากเข้า
บญัชบีรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 (Issuer Account)” และในแบบฟอรม์ “แบบสอบถามส าหรบั
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล” พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยหากผู้จองซื้อดังกล่าวไม่กรอกข้อมูลตามที่ก าหนด  ผู้จ ัดการ
กองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ีส่ านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
2.1.3 (1) ภายในระยะเวลาจองซื้อ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. วนัที่11 สงิหาคม 2563 และวนัที่ 13 
สงิหาคม 2563 และวนัที ่14 สงิหาคม 2563 

(ค) ผูจ้องซือ้ต้องช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามจ านวนทีจ่องซือ้ทีร่าคาเสนอขายที ่12.30 
บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้  

หากท าการจองซือ้ภายในเวลา 12.00 น.  ของวนัที ่13 สงิหาคม2563 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่า
จองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็น (1) ช าระโดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) (2) เชค็ ดร๊าฟท ์ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็เพยีงฉบบัเดยีว ลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่ 13 สงิหาคม
2563 เท่านัน้ และตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ 
การช าระเงนิค่าจองซือ้เป็นเชค็ ดร๊าฟท ์ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ใหข้ดีคร่อมสัง่จา่ยบญัชธีนาคารทีผู่จ้ดัการการจดั
จ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 (1) ก าหนด พรอ้มทัง้เขยีนชือ่ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ตดิต่อได้
ไวด้า้นหลงั ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะเป็นผูท้ าการโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนใหก้บัทรสัตี
ต่อไป 

หากจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. วนัที ่13 สงิหาคม2563 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีว
เตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้ 
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ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีก
เกบ็เชค็ (ถา้ม)ี โดยจ านวนเงนิทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่าย ไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน 

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องน าใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ้ (ก) พร้อมหลกัฐานที่
แสดงว่ามกีารช าระค่าจองซือ้ในขอ้ (ค) มายงัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 (1) ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. ถงึ 16.00 ของวนัที ่11 สงิหาคม 2563 และวนัที ่13 สงิหาคม 2563 และวนัที ่14 สงิหาคม 2563 

(จ) แนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนั ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัช ีและชื่อบญัช ีทีม่ี
กบัธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ (ถ้ามี) โดยชื่อบญัชดีงักล่าวจะต้องตรงกบัชื่อผู้จองซื้อ 
พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิ
การจองซือ้และขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ 

(ช) ผูจ้องซือ้ทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ 
และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต์ ตามเงื่อนไขและวธิกีารที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
ก าหนด ทัง้นี้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย  มีสทิธิปฏิเสธหรอืยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ด าเนินการไม่
ครบถว้นตามวธิกีารทีร่ะบุในขอ้ 2.3.2 (ก) ถงึ (ง) ขา้งตน้ได ้

(ซ) เวน้แต่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย จะยนิยอมผ่อนผนัใหเ้ป็นแต่ละกรณีไป และผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่าย ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

ส่วนท่ี 3 

2.3.3 ส าหรบั (1) บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผู้ลงทุนสถาบนั ซ่ึงไม่ใช่ผู้ถือ

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตต์ามประกาศส านักงานคณะกรรมการการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย์ และไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรพัย์ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ  (2) ส าหรบั

ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 

2.3.3.1 ประเภทนักลงทุนสถาบนั 

(ก) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดท้ีส่ านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ตามที่
ระบุในขอ้ 2.1.3 (1) โดยจองซือ้หน่วยทรสัตข์ ัน้ต ่าจ านวน 100 หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 1 หน่วย โดยผูจ้อง
ซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมอืชื่อและ
ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 
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ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้  

1) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.3.1 (ค) 
2) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้ม
แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ในกรณีทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชพี หรอืหมดอายุ ใหแ้นบส าเนา
ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งั
ไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) หรือ ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) และรายชื่อผู้มอี านาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมอืชื่อ ที่ออกไม่เกิน 1 ปีนับ
จนถึงวนัจองซื้อ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ที่ยงัไม่
หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง ส าเนาเอกสารประกอบ
ขา้งต้นทัง้หมดทีล่งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแลว้ ต้องไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าที ่Notary 
Public หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ัดท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการ
รบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทย
หรอืสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งต้น ซึง่ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 ปีนับ
จนถงึวนัจองซือ้  

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีม่อบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการ
จองซือ้แทน 

ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจจากผู้จองซื้อมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซื้อ
แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารการแสดงตนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวให้
เป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองส าเนา
ถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญั
ของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใดๆ หากผูจ้องซือ้มคีวามประสงคร์บัเงนิคนื โดยวธิโีอน
เงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์ หรอืบญัชกีระแสรายวนั สามารถเลอืกรบัเงนิคนืดว้ยวธิี
โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารทีเ่ปิดกบัธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบ
ส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนัดงักล่าว ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัช ีและชื่อบญัช ี โดยชื่อบญัชจีะตอ้ง
ตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและ
วธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  
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ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมิได้แนบส าเนาบญัชเีงนิฝากหน้าที่มชีื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัช ีหรอืใน
กรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อโดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝาก
ธนาคารประเภทบัญชีออมทรพัย์ หรือบัญชีกระแสรายวนัของผู้จองซื้อได้ ไม่ ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทข์ดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้สามารถมารบัเชค็ของธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
สาขาเพลนิจติทาวเวอรข์ดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ ณ ส านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถงึ 16.00 น. ตัง้แต่วนัที่ 24 สงิหาคม 2563 ถึงวนัที ่1 กนัยายน 2563 (เว้นวนัเสาร ์
อาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์(โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูท้ีเ่ปิดบญัชอีื่น ๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์
หรอืบรษิทัหลกัทรพัยใ์ดๆ และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
ระดบัความเสีย่งในการลงทุนทีเ่หมาะสม (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ดงักล่าว หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนใดๆ แลว้ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปีนับจนถึงวันจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 
ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้  หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนการ 
KYC/CDD และแนบ Suitability Test ที่กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื่อผู้
จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัตเ์พื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

นอกจากนี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่
600 ส าหรบัผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา ตอ้งกรอกขอ้มูลเพิม่เตมิในใบจองซือ้ในส่วน “ส าหรบัผูท้ีป่ระสงค์
น าหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชีบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)” ส าหรบัผู้จองซื้อ
ประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกขอ้มูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ส าหรบัผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรพัย์ฝากเข้า
บญัชบีรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 (Issuer Account)” และในแบบฟอรม์ “แบบสอบถามส าหรบั
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล” พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยหากผู้จองซื้อดังกล่าวไม่กรอกข้อมูลตามที่ก าหนด ผู้จ ัดการ
กองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ีส่ านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
2.1.3 (1) ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถงึ 16.00 น.  ของวนัที ่11 สงิหาคม 2563 ถงึ และ
วนัที ่13 สงิหาคม 2563 ถงึ 14 สงิหาคม 2563  

(ค) ผูจ้องซือ้ต้องช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามจ านวนทีจ่องซือ้ทีร่าคาเสนอขายที ่12.30 
บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้  

หากท าการจองซือ้ภายในเวลา 12.00 น.  ของวนัที ่13 สงิหาคม 2563  ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่า
จองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็น (1) ช าระโดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) (2) เชค็ ดร๊าฟท ์ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็เพยีงฉบบัเดยีว ลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่ 13 สงิหาคม  
2563 เท่านัน้ และตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ 
การช าระเงนิค่าจองซือ้เป็นเชค็ ดร๊าฟท ์ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ใหข้ดีคร่อมสัง่จา่ยบญัชธีนาคารทีผู่จ้ดัการการจดั
จ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 (1) ก าหนด พรอ้มทัง้เขยีนชือ่ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อได้
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ไวด้า้นหลงั ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะเป็นผูท้ าการโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนใหก้บัทรสัตี
ต่อไป 

หากจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. วนัที ่ 13 สงิหาคม 2563  ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้
เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้ 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีก
เกบ็เชค็ (ถา้ม)ี โดยจ านวนเงนิทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่าย ไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน 

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องน าใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ้ (ก) พร้อมหลกัฐานที่
แสดงว่ามกีารช าระค่าจองซือ้ในขอ้ (ค) มายงัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 (1) ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. ถงึ 16.00 ของวนัที ่11 สงิหาคม 2563 ถงึ และวนัที ่13 สงิหาคม 2563 ถงึ 14 สงิหาคม 2563  

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิ
การจองซือ้และขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายมสีทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้อง
ซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารทีร่ะบุในขอ้ 2.3.3.1 (ก) ถงึ (ง) ขา้งตน้ได ้

(ฉ) เวน้แต่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย จะยนิยอมผ่อนผนัใหเ้ป็นแต่ละกรณีไป และผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่าย ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

2.3.3.2 ส าหรบัผูมี้อปุการคณุของกลุม่ภิรชับุรี 

(ก) ผูจ้องซื้อสามารถจองซื้อหน่วยทรสัต์ไดท้ี่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุในขอ้ 2.1.3 
(1) โดยจองซือ้หน่วยทรสัต์ข ัน้ต ่าจ านวน 1,000 หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 100 หน่วย โดยผูจ้องซือ้จะต้อง
กรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อและประทบัตรา
ส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้  

1) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.3.2 (ค) 
2) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้  

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ในกรณีทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชพี หรอืหมดอายุ ใหแ้นบส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่ี
เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ในกรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์ จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์ (ถา้ม)ี ค ายนิยอม
จากผูป้กครอง ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ทีย่งัไม่
หมดอายุ และส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
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กรณีทีม่กีารเปลีย่นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ท าใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกบัชื่อผูถ้อืหน่วยทีป่รากฏในสมุดทะเบยีน
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ หรอืในใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหน่วยทรสัต์ ให้แนบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจง้เปลีย่นชื่อ/ชื่อสกุล ใบทะเบยีนสมรส ใบหย่า เป็นตน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว  

ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 
(กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหน่วยทรสัต์ได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย) 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้ม
แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ในกรณีบตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชพี หรอืหมดอายุ ใหแ้นบส าเนา
ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งั
ไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) หรือ ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) และรายชื่อผู้มอี านาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมอืชื่อ ที่ออกไม่เกิน 1 ปีนับ
จนถึงวนัจองซื้อ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ที่ยงัไม่
หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง ส าเนาเอกสารประกอบ
ขา้งต้นทัง้หมดทีล่งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแลว้ ต้องไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าที ่Notary 
Public หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการ
รบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกต้องของเอกสาร และใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทย
หรอืสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งต้น ซึง่ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 ปีนับ
จนถงึวนัจองซือ้  

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีม่อบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการ
จองซือ้แทน 

ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจจากผู้จองซื้อมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซื้อ
แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารการแสดงตนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ทัง้นี้ เอกสารดงักล่าวให้
เป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองส าเนา
ถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญั
ของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใดๆ หากผูจ้องซือ้มคีวามประสงคร์บัเงนิคนื โดยวธิโีอน
เงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์ หรอืบญัชกีระแสรายวนั สามารถเลอืกรบัเงนิคนืดว้ยวธิี
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โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารทีเ่ปิดกบัธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบ
ส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนัดงักล่าว ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัช ีและชื่อบญัช ี โดยชื่อบญัชจีะตอ้ง
ตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและ
วธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมิได้แนบส าเนาบญัชเีงนิฝากหน้าที่มชีื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัช ีหรอืใน
กรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อโดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝาก
ธนาคารประเภทบัญชีออมทรพัย์ หรือบัญชีกระแสรายวนัของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทข์ดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้สามารถมารบัเชค็ของธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
สาขาเพลนิจติทาวเวอรข์ดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ ณ ส านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตัง้แต่วนัที่ 24 สงิหาคม 2563 ถงึวนัที่ 1 กนัยายน 2563 (เว้นวนัเสาร ์
อาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์(โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูท้ีเ่ปิดบญัชอีื่น ๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์  
หรอืบรษิทัหลกัทรพัยใ์ดๆ และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
ระดบัความเสีย่งในการลงทุนทีเ่หมาะสม (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ดงักล่าว หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนใดๆ แลว้ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปีนับจนถึงวันจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 
ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้  หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนการ 
KYC/CDD และแนบ Suitability Test ที่กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื่อผู้
จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัตเ์พื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

นอกจากนี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่
600 ส าหรบัผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา ตอ้งกรอกขอ้มูลเพิม่เตมิในใบจองซือ้ในส่วน “ส าหรบัผูท้ีป่ระสงค์
น าหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชีบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)” ส าหรบัผู้จองซื้อ
ประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกขอ้มูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ส าหรบัผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรพัย์ฝากเข้า
บญัชบีรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 (Issuer Account)” และในแบบฟอรม์ “แบบสอบถามส าหรบั
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล” พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยหากผู้จองซื้อดังกล่าวไม่กรอกข้อมูลตามที่ก าหนด ผู้จ ัดการ
กองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ี่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 (1)ภายใน
ระยะเวลาจองซื้อ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขาของวนัที่ 11 สงิหาคม 
2563 และวนัที ่13 สงิหาคม 2563 ถงึ 14 สงิหาคม 2563 และ วนัที ่17 สงิหาคม 2563 

(ค) ผูจ้องซือ้ต้องช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามจ านวนทีจ่องซือ้ที่ราคาเสนอขายที ่12.30 
บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้  
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หากท าการจองซือ้ก่อน เวลา 12.00 น. ของ วนัที ่13  สงิหาคม 2563  ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่า
จองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็น (1) ช าระโดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) (2) เชค็ ดร๊าฟท ์ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็เพยีงฉบบัเดยีว ลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่ 13 สงิหาคม 
2563 เท่านัน้ และตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ 
การช าระเงนิค่าจองซือ้เป็นเชค็ ดร๊าฟท ์ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชธีนาคารที่ตวัแทนจดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัตต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 (2) ก าหนด พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์
ทีต่ดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะเป็นผูท้ าการโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตน
ใหก้บัทรสัตต่ีอไป 

หากจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของ วนัที ่13 สงิหาคม 2563 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้
เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้ 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีก
เกบ็เชค็ (ถา้ม)ี โดยจ านวนเงนิทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่าย ไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน 

(ง) ผู้จองซื้อจะต้องน าใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ้ (ก) พร้อมหลกัฐานที่
แสดงว่ามกีารช าระค่าจองซือ้ในขอ้ (ค) มายงัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 (1) ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. ถึง 16.00 น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขาของวนัที่ 11 สงิหาคม 2563 และวนัที่ 13 สงิหาคม 
2563 ถงึ 14 สงิหาคม 2563 และ วนัที ่17 สงิหาคม 2563 

(จ) แนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนั ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัช ีและชื่อบญัช ีทีม่ี
กบัธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ (ถ้ามี) โดยชื่อบญัชดีงักล่าวจะต้องตรงกบัชื่อผู้จองซื้อ 
พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซื้อและไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิ
การจองซื้อและขอรบัเงนิคนืไม่ได้ ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย มสีทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซือ้ของผู้
จองซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารทีร่ะบุในขอ้ 2.3.3.2 (ก) ถงึ (ง) ขา้งตน้ได ้

(ช) เวน้แต่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย จะยนิยอมผ่อนผนัใหเ้ป็นแต่ละกรณีไป และผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่าย ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

2.3.3.3 ส าหรบับุคคลตามดลุพินิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ 

(1) การจองซ้ือโดยการส่งใบจองซ้ือ (Hard Copy) พรอ้มเอกสารประกอบ 

(ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหน่วยทรสัต์ได้ที่ส านักงานใหญ่ของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตัวแทนจ า
หน่วยทรสัต์ ตามที่ระบุในขอ้ 2.1.3 โดยจองซื้อหน่วยทรสัต์ข ัน้ต ่าจ านวน 1,000 หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 
100 หน่วย โดยผูจ้องซือ้จะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน พรอ้ม
ลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี้  

1) เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิตามขอ้ 2.3.3.3 (ค) 
2) เอกสารการแสดงตนของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้แต่ละประเภทจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้  
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 ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ในกรณีทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชพี หรอืหมดอายุ ใหแ้นบส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่ี
เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ในกรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์ จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์ (ถา้ม)ี ค ายนิยอม
จากผูป้กครอง ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ทีย่งัไม่
หมดอายุ และส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว  

ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ  พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 
(กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหน่วยทรสัต์ได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย) 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซื้อ พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ในกรณีที่บตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชพี หรอืหมดอายุ ให้
แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง) หรอืส าเนาใบต่างด้าว หรอืส าเนาหนังสอื
เดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) หรือ ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) และรายชื่อผู้มอี านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อ ทีอ่อกไม่เกนิ 1 ปีนับ
จนถงึวนัจองซื้อ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตรา
ส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่
หมดอายุของผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง ส าเนาเอกสารประกอบ
ขา้งตน้ทัง้หมดทีล่งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าที ่Notary 
Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการ
รบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หน้าที่ของสถานทตูไทย
หรอืสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและตรา
ประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดที่ไดด้ าเนินการขา้งต้น ซึง่ต้องมอีายุไม่เกนิ 1 ปี
นบัจนถงึวนัจองซือ้  

ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีม่อบอ านาจให้ผูดู้แลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการ
จองซือ้แทน 
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ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจจากผู้จองซื้อมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซื้อ
แทน ทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มแนบส าเนาเอกสารการแสดงตนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ทัง้นี้ 
เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผูจ้องซื้อที่ระบุไว้ขา้งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าว
ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรอืผูด้แูลรกัษาผลประโยชน์ (แลว้แต่
กรณี) และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูท้ีเ่ปิดบญัชอีื่น ๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์
หรอืบรษิัทหลกัทรพัย์ หรอืบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนใดๆ และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 
KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินระดบัความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability 
Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ดงักล่าว หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื
บรษิัทหลักทรพัย์จดัการกองทุนใดๆ แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันจองซื้อ ผู้จองซื้อ
ดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนการ KYC/CDD และแนบ Suitability Test ที่กรอก
รายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอื
ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัตเ์พื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้  

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบทรสัต์ แต่
ประสงคท์ีจ่ะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผู้
ออกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ 
FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการ
ออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ีส่ านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์
ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถงึ 16.00 น. หรอืเวลาเปิดท าการของสาขาของวนัที่ 11 
สงิหาคม 2563 และวนัที ่13 สงิหาคม 2563 ถงึ 14 สงิหาคม 2563 และ วนัที ่17 สงิหาคม 2563 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีจ่องซือ้ทีร่าคาเสนอขายที ่12.30 บาทต่อหน่วย 
โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้  

หากท าการจองซือ้ก่อน เวลา 12.00 น. ของ วนัที ่13 สงิหาคม 2563  ผูจ้องซือ้จะต้องช าระเงนิค่า
จองซื้อครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนที่จองซื้อโดยช าระเป็น (1) ช าระโดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือเงินโอนอตัโนมัติ (หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer System หรือ 
ATS) หรอืหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผู้จองซือ้เท่านัน้ (2) เชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็
เพยีงฉบบัเดยีว ลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่13 สงิหาคม 2563 เท่านัน้ และตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านัก
หักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันท าการถัดไป ทัง้นี้ การช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ
แคชเชียร์เชค็ ให้ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 (1) 
ก าหนด พร้อมทัง้เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงั  ผู้จ ัดการการจัด
จ าหน่ายจะเป็นผูท้ าการโอนเงนิของยอดจองซือ้ใหก้บัทรสัตต่ีอไป 

หากจองซื้อหลงัเวลา 12.00 น. ของ วนัที่ 13 สงิหาคม 2563  ผูจ้องซื้อจะต้องช าระเงนิค่าจองซื้อ
ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซื้อโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 
เท่านัน้ 
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การช าระเงนิผ่านการโอนเงนิ ที่ไม่ไดโ้อนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรอืหกัเงนิฝากในบญัชี
ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้เท่านัน้ และช าระเงนิเป็นเชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ จะใชแ้บบฟอรม์
ใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยช าระผ่าน
เคาน์เตอรธ์นาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา  

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีก
เกบ็เชค็ (ถา้ม)ี โดยจ านวนเงนิทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่าย ไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน 

(ง) ผูจ้องซือ้จะตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานทีแ่สดงว่ามกีารช าระ
ค่าจองซื้อในขอ้ (ค) มายงัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ตัง้แต่ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. หรอืเวลาเปิดท า
การของสาขาของวนัที่ 11 สงิหาคม 2563 และวนัที ่13 สงิหาคม 2563 ถงึ 14 สงิหาคม 2563 และ วนัที ่
17 สงิหาคม 2563 

(จ) แนบส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนั ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัช ีและชื่อบญัช ีทีม่กีบัธนาคารกรุง
ศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ (ถา้ม)ี โดยชื่อบญัชดีงักล่าวจะตอ้งตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ พรอ้มทัง้ลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และช าระคา่จองหน่วยทรสัตแ์ลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้และขอเงนิ
คนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ มสีทิธยิกเลกิการจองซื้อของผู้
จองซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ 2.3.3.3 (ก) - (ง) ได ้

(ช) เวน้แต่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ จะยนิยอมผ่อนผนัใหเ้ป็นแต่ละกรณีไป 
และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลง
หรอืเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

(2) การจองซ้ือผา่นทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป 

(ก) การจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจา้หน้าทีผู่้แนะน าการลงทุน หรอื 
Investment Consultant (IC) ของผู้จ ัดการการจัดจ าหน่าย ตามที่ระบุ ในข้อ 2.1.3 (1) โดยจองซื้อ
หน่วยทรสัต์จ านวนขัน้ต ่า 1,000 หน่วย และเพิม่ทลีะ 100 หน่วย โดยผูจ้องซือ้สามารถยนืยนัการจองซือ้
ผ่านโทรศพัทบ์นัทกึเทปไดโ้ดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื่นๆ กบั
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายที่จะท าการจองซื้อ และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ด าเนินการจดัท าประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอื
ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนใดๆ แลว้ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวนัจองซื้อ ผู้จองซื้อดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ 
Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งต้น ผูจ้องซือ้จะต้องผ่าน
ขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้า พร้อมแนบเอกสาร KYC/CDD 
และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงนามรับทราบผลการ
ประเมนิโดยผูจ้องซือ้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ก่อนการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป โดย
ผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปจะต้องยนืยนัทางวาจาว่าไดศ้กึษาและเขา้ใจขอ้มูลเกีย่วกบัการเสนอ
ขายหน่วยทรสัต์ในเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรสัต์ (Executive Summary) หรือหนังสอืชี้ชวน 
ยอมรบัความเสีย่งในการลงทุน และยนิยอมผูกพนัตามเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัต ์(Executive 
Summary) หรอืหนังสอืชี้ชวนดงักล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายจะต้องมีการ
ควบคุมการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปทีร่ดักุมเพียงพอ และสามารถตรวจสอบความมตีวัตนของ
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ลูกคา้ได ้โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ โดยผู้จดัการการจดัจ าหน่ายจะต้อง
ปฏบิตัติามเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้น (ก) - (ฎ)  

(ข) ผูแ้นะน าการลงทุนของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย จะต้องแจง้การจดัสรรจ านวนหน่วยทรสัต์ให้แก่ผูจ้องซื้อ
ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป โดยระบุ จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ดัสรร ราคาเสนอขาย จ านวนเงนิทีต่อ้งช าระ 
การฝากหน่วยทรสัต์ วธิีการและวนัที่ต้องช าระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูล
เกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัต ์(Executive Summary) หรอื
หนังสอืชี้ชวนผ่านเวบ็ไซต์ของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย หรอืหนังสอืชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน 
ก.ล.ต. ที ่www.sec.or.th  

(ค) ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายตอ้งตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึ
เทป เช่น เลขประจ าตวัประชาชน วนัเดอืนปีเกดิ ธนาคารทีใ่ชช้ าระโดยวธิเีงนิโอนอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่า 
Automatic Transfer System หรอื ATS) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืชื่อผูแ้นะน าการลงทุน เป็นตน้  

(ง) ผูจ้องซือ้ต้องยนืยนัทางวาจาว่าไดศ้กึษาและรบัทราบขอ้มูลเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในเอกสาร
สรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัต์ (Executive Summary) หรอืหนงัสอืชีช้วน และยนิยอมผกูพนัตามหนังสอื
ชีช้วนดงักล่าว  

(จ) ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายเมื่อรบัค ายืนยนัพร้อมรายละเอยีดการจองซื้อผ่านทาง
โทรศพัท์บนัทกึเทป ต้องบนัทกึค าสัง่การจองซื้อผ่านระบบที่ผูก้ารการจดัจดัจ าหน่ายจดัเตรยีมให้ โดย
ระบบจะแสดงขอ้มูลการจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ชื่อผูแ้นะน าการลงทุน วนัและเวลาบนัทกึการ
จองซื้อผ่านระบบ โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บันทึกเทปได้ตามที่ผู้จดั การการจัด
จ าหน่าย ภายในระยะเวลาจองซือ้ 

(ฉ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่ส านักงานใหญ่ของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 (1) 
ภายในระยะเวลาจองซือ้ คอื ระหว่างวนัที่ 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวนัที ่11 สงิหาคม 2563 และวนัที ่
13 สงิหาคม 2563 ถงึ 14 สงิหาคม 2563 และ วนัที ่17 สงิหาคม 2563 

(ช) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีจ่องซือ้ที่ราคาเสนอขายที ่12.30 บาทต่อหน่วย 
โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้ 

 หากท าการจองซือ้ก่อน เวลา 12.00 น. ของ วนัที ่13 สงิหาคม 2563  ผูจ้องซือ้จะต้องช าระเงนิค่า
จองซื้อครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนที่จองซื้อโดยช าระเป็น (1) ช าระโดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือเงินโอนอตัโนมัติ (หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer System หรือ 
ATS) หรอืหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผู้จองซือ้เท่านัน้ (2) เชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็
เพยีงฉบบัเดยีว ลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่13 สงิหาคม 2563 เท่านัน้ และตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านัก
หักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันท าการถัดไป ทัง้นี้ การช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ
แคชเชียร์เชค็ ให้ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 (1) 
ก าหนด พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั  

 หากจองซื้อหลงัเวลา 12.00 น. ของ วนัที่ 13 สงิหาคม 2563  ผูจ้องซื้อจะต้องช าระเงนิค่าจองซื้อ
ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซื้อโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 
เท่านัน้ โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะเป็นผูท้ าการโอนเงนิของยอดจองซือ้ใหก้บัทรสัตต่ีอไป 
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 การช าระเงินผ่านการโอนเงนิ ที่ไม่ได้โอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) และช าระเงนิเป็นเช็ค 
ดร๊าฟท์ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ จะใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment ทีธ่นาคารกรุงศรอียุธยา 
จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยช าระผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา 

 ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีก
เกบ็เชค็ (ถา้ม)ี โดยจ านวนเงนิทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่าย ไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จ านวน 

(ซ) ผูจ้องซือ้จะต้องน าหลกัฐานทีแ่สดงว่ามกีารช าระค่าจองซือ้ในขอ้ (ช) มายงัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ตัง้แต่
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวนัที ่11 สงิหาคม 2563 และวนัที่ 13 สงิหาคม 2563 ถงึ 14 สงิหาคม 
2563 และ วนัที ่17 สงิหาคม 2563 

(ฌ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และช าระคา่จองหน่วยทรสัตแ์ลว้ จะขอยกเลกิการจองซือ้และขอเงนิ
คนืไม่ได้ ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ มสีทิธยิกเลกิการจองซื้อของผู้
จองซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ 2.3.3.3 (ก) - (ซ) ได ้

(ญ) เวน้แต่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย จะยนิยอมผ่อนผนัใหเ้ป็นแต่ละกรณีไป และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ขอ
สงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 

(3)  การจองซ้ือผา่นระบบออนไลน์ (Online) 

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ตามที่ระบุในข้อ 2.1.3 (1) 
ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวนัที่ 11 สิงหาคม 2563 และวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ถงึ 14 
สงิหาคม 2563 และ วนัที ่17 สงิหาคม 2563โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์หรอื
บญัชีประเภทอื่นๆ กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายซึ่งผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผู้จดัการการจดั
จ าหน่าย บรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนใดๆ แลว้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนับ
จนถงึวนัจองซือ้ โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายทีจ่ะท าการจองซือ้ดงักล่าว จะตอ้งมกีารควบคุมดูแลการจอง
ซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รดักุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User 
Name) และรหสัผ่าน (Password Login) และผูจ้องซือ้ต้องยนืยนัว่าไดศ้กึษาและเขา้ใจขอ้มูลเกีย่วกบัการ
เสนอขายหน่วยทรสัตใ์นเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัต์(Executive Summary) หรอืหนงัสอืชีช้วน 
ยอมรบัความเสีย่งในการลงทุน และยนิยอมผูกพนัตามเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของกองทรสัต ์(Executive 
Summary) หรอืหนังสอืชีช้วนดงักล่าวเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ก่อนการสง่ค าสัง่จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ โดย
ผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายทีร่บัจองซือ้ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (Executive 
Summary) ในเว็บไซต์ของผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายดังกล่าว หรือผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด 
(Download) หนงัสอืชีช้วนไดจ้ากเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. ที ่www.sec.or.th 

 ทัง้นี้ วธิปีฏบิตักิารจองซือ้และช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดหรอืขัน้ตอน
หรอืเงื่อนไข ทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 (1) ก าหนด อย่างไรกต็าม หากผูจ้องซือ้
ไม่สามารถด าเนินการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บันทึกเทปหรอืผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อ
สามารถท าการจองซือ้ตามวธิกีารจองซือ้โดยการสง่ใบจองซือ้ (Hard Copy) ในขอ้ (1) ได ้

ในกรณีมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้ดว้ยเหตุผลใดๆ หากผูจ้องซือ้มคีวามประสงคร์บัเงนิคนื โดยวธิโีอน
เงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์ หรอืบญัชกีระแสรายวนั สามารถเลอืกรบัเงนิคนืดว้ยวธิี
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โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารทีเ่ปิดกบัธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบ
ส าเนาบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนัดงักล่าว ทีร่ะบุเลขทีบ่ญัช ีและชื่อบญัช ี โดยชื่อบญัชจีะตอ้ง
ตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและ
วธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมิได้แนบส าเนาบญัชเีงนิฝากหน้าที่มชีื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัช ีหรอืใน
กรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อโดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝาก
ธนาคารประเภทบัญชีออมทรพัย์ หรือบัญชีกระแสรายวนัของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทข์ดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้สามารถมารบัเชค็ของธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
สาขาเพลนิจติทาวเวอรข์ดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ ณ ส านกังานใหญ่ของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย 
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตัง้แต่วนัที่ 24 สงิหาคม 2563 ถึงวนัที่ 1 กนัยายน 2563 (เวน้วนัเสาร ์
อาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือ
หน่วยทรสัต ์(โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 2.7 เกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต)์ 

กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูท้ีเ่ปิดบญัชอีื่น ๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์
หรอืบรษิทัหลกัทรพัยใ์ดๆ และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
ระดบัความเสีย่งในการลงทุนทีเ่หมาะสม (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรอืตวัแทนจ าหน่าย
หน่วยทรสัตด์งักล่าว หรอืบรษิทัหลกัทรพัยใ์ดๆ แลว้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีนบัจนถงึวนัจองซือ้ ผูจ้องซือ้
ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนการ KYC/CDD และแนบ Suitability Test ที่กรอก
รายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย หรือ
ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัตเ์พื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

นอกจากนี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่
600 ส าหรบัผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา ตอ้งกรอกขอ้มูลเพิม่เตมิในใบจองซือ้ในส่วน “ส าหรบัผูท้ีป่ระสงค์
น าหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชีบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)” ส าหรบัผู้จองซื้อ
ประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกขอ้มูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในส่วน “ส าหรบัผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรพัย์ฝากเข้า
บญัชบีรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 (Issuer Account)” และในแบบฟอรม์ “แบบสอบถามส าหรบั
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล” พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยหากผู้จองซื้อดังกล่าวไม่กรอกข้อมูลตามที่ก าหนด ผู้จ ัดการ
กองทรสัตข์อสงวนสทิธใินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ีส่ านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ภายในระยะเวลา
การจองซือ้ คอื ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถงึ 16.00 น. ของวนัที ่11 สงิหาคม 2563 และวนัที ่13 สงิหาคม 2563 
ถงึ 14 สงิหาคม 2563 และ วนัที ่17 สงิหาคม 2563 โดยในกรณีที่ปรากฏว่ามผีู้จองซื้อจองซื้อหน่วยทรสัต์
ครบตามจ านวนหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายก่อนครบก าหนดระยะเวลาจองซือ้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวน
สทิธใินการปิดรบัการจองซือ้ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ แต่ทัง้นี้ ไม่เป็นการตดัสทิธผิูจ้ดัการการ
จดัจ าหน่าย ในการรบัช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์จากผูจ้องซือ้ไดจ้นถงึวนัครบก าหนดระยะเวลาการจอง
ซือ้ 
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(ค) ผูจ้องซือ้ต้องช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามจ านวนทีจ่องซือ้ทีร่าคาเสนอขายที ่12.30 
บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซือ้ ดงันี้  

หากท าการจองซือ้ก่อนเวลา 12.00 น. ของวนัที ่13 สงิหาคม 2563 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าจอง
ซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนทีจ่องซือ้โดยช าระเป็น (1) ช าระโดยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET) หรอืเงนิโอนอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่า Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืหรอืหกั
เงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้เท่านัน้ (2) เชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็เพยีงฉบบัเดยีว ลง
วนัที่ไม่เกินวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 เท่านัน้ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขต
เดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ การช าระเงนิค่าจองซือ้เป็นเชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ใหข้ดีคร่อม
สัง่จ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 (1) ก าหนด พร้อมทัง้เขียนชื่อ 
นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ตดิต่อได้ไวด้า้นหลงั ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะเป็นผูท้ าการโอนเงนิของ
ยอดจองซือ้ใหก้บัทรสัตต่ีอไป 

หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที ่13 สงิหาคม 2563 ผูจ้องซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้
ดว้ยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้ โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะเป็น
ผูท้ าการโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนใหก้บับญัชขีองกองทรสัตท์ีเ่ปิดโดยทรสัตต่ีอไป 

การช าระเงนิผ่านการโอนเงนิ ที่ไม่ไดโ้อนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) หรอืหกัเงนิฝากในบญัชี
ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ และช าระเงนิเป็นเชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ จะใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงนิ
ผ่านระบบ Bill Payment ที่ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยช าระผ่านเคาน์เตอรธ์นาคาร
กรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา  

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีก
เกบ็เชค็ (ถา้ม)ี 

(ง) ผูจ้องซือ้จะต้องน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มเงนิค่าจองซือ้
ในขอ้ (ค) หรอืหลกัฐานที่แสดงว่ามีการช าระค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ มายงัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายภายใน
ระยะเวลาจองซือ้ คอื ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถงึ 16.00 น. ของวนัที ่11 สงิหาคม 2563 และวนัที ่13 สงิหาคม 
2563 ถงึ 14 สงิหาคม 2563 และ วนัที ่17 สงิหาคม 2563  

(จ) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์แลว้ จะขอยกเลกิ
การจองซือ้และขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายมสีทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้อง
ซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารทีร่ะบุในขอ้ 2.3.3.2 (ก) ถงึ (ง) 

(ฉ) ผูจ้องซือ้ทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ 
และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยทรสัต์ ตามเงื่อนไขและวธิกีารที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
ก าหนด 

(ช) เวน้แต่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย จะยนิยอมผ่อนผนัใหเ้ป็นแต่ละกรณีไป และผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่าย ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร 
 (ซ)  ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธิปฏิเสธการรบัจองซื้อหน่วยทรสัต์จากนักลงทุน
ทัว่ไปที่สนใจทีไ่ม่ใช่บุคคลตามดุลพนิิจของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ เน่ืองจากการเสนอขายครัง้นี้มไิด้เป็น
การเสนอขายใหก้บัประชาชนทัว่ไป 



ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 
Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

สว่นที ่3 หน้า 41 จาก 51 

2.4 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต ์

ส่วนท่ี 1 ส าหรบัประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม (Preferential Offering) 
การจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่มีรายชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ณ วนัก าหนดรายชื่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผู้
ถอืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธใินการจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ (Record Date) ในวนัที ่24 กรกฎาคม 
2563 เพื่อก าหนดสทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เติมในครัง้นี้ตามสดัส่วนการถือ
หน่วยทรสัต์ (Preferential Offering) โดยผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เติมในครัง้นี้ตามสทิธทิีไ่ด้รบัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิี่ไดร้บั
จดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซือ้ หรอืเกนิกว่าสทิธทิีต่นจะไดร้บั แต่การจดัสรรหน่วยทรสัต์สว่นทีจ่อง
ซือ้เกนิกว่าสทิธจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายตามทีเ่หน็สมควร  
ทัง้นี้ ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นสว่นที ่1 นี้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อื
หน่วยทรสัตเ์ดมิตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิทีเ่หลอื
ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีแ่สดงความจ านงทีจ่ะซือ้หน่วยทรสัต์
เกนิกว่าสทิธทิี่ได้รบัจดัสรรตามที่เหน็สมควร พร้อมกบัหรอืภายหลงัจากการจดัสรรส่วนที่ 3 แล้ว
หรอืไม่กไ็ด ้
ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่ก าหนดท าให้มีประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์ได้รบัสทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายเพิ่มเตมิเป็น
จ านวนเศษหน่วยทรสัต์ทีไ่ม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเตม็
หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 
 

ส่วนท่ี 2 ส าหรบักลุ่มภิรชับุรี  
จดัสรรใหแ้ก่กลุ่มภริชับุร ีโดยเมื่อรวมกบัสว่นที ่1 แลว้จะมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของหน่วยทรสัต์
ทีจ่ะมกีารออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้นี้ หรอืไม่เกนิกว่าสทิธขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิตาม
การจดัสรรใหก้บัประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่รีายชื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) ของกลุ่มภิรัชบุรี ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธใินการจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เติม (Record Date) ในวนัที่ 24 กรกฎาคม 
2563 แลว้แต่สดัสว่นใดจะสงูกว่า 
 

ส่วนท่ี 3 ส าหรบั (1) บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผู้ลงทุนสถาบนั ซ่ึงไม่ใช่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตต์ามประกาศส านักงานคณะกรรมการการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ และไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรพัย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering)  
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การจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่นกัลงทุนสถาบนั 

ให้อยู่ในดุลพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย โดยจะท าการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใด และ/
หรอื ในจ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด้ หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใดกไ็ด้ ทัง้นี้ 
จ านวนหน่วยทรสัต์ที่ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนสถาบนั จะมจี านวนจองซือ้ขัน้ต ่าจ านวน 100 หน่วย 
และเพิม่ทลีะจ านวน 1 หน่วย 

การจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูม้อีุปการคุณของกลุ่มภริชับุร ี

ให้อยู่ในดุลพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย โดยจะท าการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใด และ/
หรอื ในจ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด้ หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใดกไ็ด้ ทัง้นี้ 
จ านวนหน่วยทรสัต์ที่ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่มอีุปการคุณของกลุ่มภิรชับุรี จะมจี านวนจองซือ้ขัน้ต ่าจ านวน 
1,000 หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 100 หน่วย 

การจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลตามดุลพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตท์ีม่ใิช่นกัลงทุนสถาบนั 

ให้อยู่ในดุลพนิิจของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ โดยจะท าการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลตาม
ดุลพนิิจ ผูท้ีเ่ป็นลกูคา้หรอืคาดว่าจะเป็นลกูคา้ของผูจ้ดัจ าหน่าย หรอืผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิก่อน 
จงึจดัสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้
หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใดกไ็ด้ โดยมจี านวนจองซื้อขัน้ต ่าจ านวน 1,000 
หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 100 หน่วย 

- ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์จะไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายใหแ้ก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้รหิาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงกองทุนรวมที่มีลกัษณะที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ถูกห้ามมิให้จดัสรรหลกัทรพัย์ให ้
ตลอดจนบุคคลที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ถูกห้ามมใิห้จดัสรรหน่วยทรสัต์ให้ เวน้แต่เป็นการ
จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีเ่หลอืจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทัง้หมด ทัง้นี้ เป็นไปตามรายละเอยีดที่
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวธิกีารในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2559 ขอ้ 20 (2) เวน้แต่เป็นการ
จดัสรรหลกัทรพัยท์ีเ่หลอืจากการจองซื้อทัง้หมด หรอืเป็นการจดัสรรหลกัทรพัยเ์ฉพาะกรณีที่
เป็นกองทุนหรอืนิติบุคคล ซึ่งสามารถไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยต์ามเงื่อนไขทีก่ าหนดในขอ้ 
21 ของประกาศดงักล่าว และประกาศ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์
ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

- ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นัก
ลงทุนในแต่ละประเภท ภายใต้ดุลพินิจของผู้จดัการกองทรสัต์ โดยอาจพจิารณาเพิ่มหรอืลด
สดัสว่นการเสนอขายหน่วยทรสัต ์(Claw Back/Claw Forward) แลว้แต่กรณี โดยพจิารณาจาก
ปัจจยัต่างๆ เช่น ปรมิาณความต้องการซือ้หน่วยทรสัต์ของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น 
ทัง้นี้ เพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้นี้ประสบความส าเร็จ ทัง้นี้ ตราบเท่าที่ไม่ขดัต่อ
กฎหมาย และพ.ร.บ. หลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

- การจดัสรรหน่วยทรสัต์ในครัง้นี้เป็นการปฏบิตัเิพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคุณสมบตัทิีก่ าหนดตามขอ้  
5 (3) เรื่องการกระจายการถอืหน่วยทรสัตร์ายย่อยภายใตข้อ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง การ
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รบั การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2558 
ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

- ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ขอสงวนสิทธิในการปิดรบัจองซื้อหน่วยทรสัต์ก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้กรณีหากยอดการจองซือ้หน่วยทรสัตค์รบตามก าหนดแลว้ 

2.4.1 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม 

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ตมิตามสดัสว่นการ
ถอืหน่วยทรสัต์ ณ วนัก าหนดรายชื่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้ือหน่วยทรสัต์เดิมที่มสีทิธใินการ
จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม  (Record Date) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ในอัตราส่วน 1 หน่วยของ
หน่วยทรสัต์เดมิ ต่อ 0.4319 หน่วยของหน่วยทรสัต์ทีม่กีารออกและเสนอขาย โดยหน่วยทรสัต์ทีเ่กดิจากการ
ค านวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สุด ทัง้นี้  ผู้จองซื้อมีสทิธิจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ในจ านวนทีน้่อยกว่า หรอืเท่ากบัสทิธ ิหรอืเกนิกว่าสทิธทิีต่นจะไดร้บั แต่การจดัสรรส่วนทีจ่องซือ้
เกนิกว่าสทิธจิะขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 

2.4.2 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่กลุ่มภิรชับุรี  

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ กลุ่มภริชับุร ีใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทรสัต์โดยจะตอ้งเป็นไป
ตามสญัญาตกลงกระท าการ โดยจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จดัสรรให้แก่ กลุ่มภิรชับุร ีจะมีจ านวนขัน้ต ่า 1,000 
หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 1 หน่วย หากปรากฏว่ายงัมจี านวนหน่วยทรสัต์คงเหลอืภายหลงัการจดัสรรใหแ้ก่ 
กลุ่มภริชับุร ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายอาจพจิารณาจดัสรรจ านวนหน่วยทรสัต์คงเหลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ
ประเภทอื่นเพิม่เตมิ ภายใตดุ้ลพนิิจของผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 

2.4.3 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่นักลงทุนสถาบนั 

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่นักลงทุนสถาบนั ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จดัการกองทรสัต์ และ/หรอื 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย โดยจะท าการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็
ได้ หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใดกไ็ด้ ทัง้นี้ จ านวนหน่วยทรสัต์ที่ได้จดัสรรให้แก่นัก
ลงทุนสถาบนั จะมจี านวนจองซือ้ขัน้ต ่าจ านวน 100 หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 1 หน่วย 

2.4.4 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่ผูมี้อปุการคณุของกลุ่มภิรชับุรี 

การจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่มอีุปการคุณของกลุ่มภริชับุร ีใหอ้ยู่ในดุลพนิิจผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/
หรอื ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย โดยจะท าการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจ านวนมากน้อย
เท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้ทัง้นี้ จ านวนหน่วยทรสัตท์ีไ่ดจ้ดัสรรใหแ้ก่
ผูม้อีุปการคุณของกลุ่มภริชับุร ีจะมจี านวนจองซือ้ขัน้ต ่าจ านวน 1,000 หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 100 หน่วย 

2.4.5 วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่บุคคลตามดลุพินิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

การจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลตามดุลพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผู้
จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ร่วมกบัผู้จดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายโดยจะท าการจดัสรร
หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลตามดุลพนิิจ ผูท้ีเ่ป็นลกูคา้หรอืคาดว่าจะเป็นลูกคา้ของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์หรอื
ผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ แล้วจึงจดัสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจดัสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรอื ใน
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จ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้โดยมจี านวนจองซือ้ขัน้
ต ่าจ านวน 1,000 หน่วย และเพิม่ทลีะจ านวน 100 หน่วย 

 

2.5 ข้อจ ากดัการจดัสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกนั และข้อจ ากดัการถือ/โอนหน่วยทรสัต ์

เน่ืองจากประกาศที ่ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุน
ในอสงัหารมิทรพัย์และประกาศที่ กร. 14/2555 เรื่อง หลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ก่อตัง้ทรสัต์ และการ
เป็นทรสัตีของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ ได้ก าหนดข้อจ ากดัในการถือหน่วยทรสัต์ไว้ ดงันัน้ 
ผูจ้ดัการการจดัหน่วยทรสัตข์อสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัทีจ่ะ
ท าใหไ้ม่เป็นไปตามเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้  

- การจดัสรรทีจ่ะท าใหบุ้คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยทรสัต์เกนิรอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยทรสัต์จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด หรอืของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของแต่ละชนิด (ในกรณีที่มี
การแบ่งชนิดหน่วยทรสัต)์ 

- การจดัสรรทีจ่ะท าใหท้รสัตขีองกองทรสัต์ หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั ถอืหน่วยทรัสต์รวมกนั
เกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตจ์ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของแต่ละ
ชนิด   (ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยทรสัต)์ 

(ทัง้นี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนดหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลง
สดัสว่นการจดัสรรเป็นอย่างอื่น) 

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ถือหน่วยทรสัต์เกินกว่าอัตราที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยทรสัต์
ดงักล่าวจะไม่มสีทิธริบัประโยชน์ตอบแทนและการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในส่วนทีถ่อืหน่วยทรสัตเ์กนิกว่า
อตัราที่ก าหนด โดยกองทรสัต์จะยกประโยชน์ตอบแทนส่วนดงักล่าวให้เป็นของผู้รบัประโยชน์รายอื่นตาม
สดัสว่น และถอืว่าผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ัง้ปวงรบัทราบและยนิยอมใหด้ าเนินการแลว้ 

อกีทัง้ เพื่อมใิหส้ดัสว่นการถอืหน่วยทรสัตข์องผูล้งทุนต่างดา้วขดัต่อประกาศที ่ทจ. 49/2555 ผูเ้สนอ

ขายหน่วยทรสัต์และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้กบัผู้ลงทุนต่างด้าว

เพื่อใหเ้ป็นไปตามอตัราในเกณฑน์ัน้ ทัง้นี้ กรณีทีอ่สงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัต์จะลงทุนจะตัง้อยู่ในประเทศไทย 

ซึง่มขีอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ก าหนดสดัส่วนการลงทุน

ของผูล้งทุนต่างดา้วไว้ ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะจดัสรรหน่วยทรสัต์แก่ผูล้งทุน

ต่างดา้วให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนดนัน้ด้วย ในกรณีนี้สดัส่วนการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้ว

จะต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เนื่องจากเป็นการเสนอขาย

หน่วยทรสัตท์ีม่กีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิก าหนดสดัสว่นการลงทุนของผูล้งทุนต่าง

ดา้วไว ้  
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2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยทรสัต ์

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซือ้หน่วยทรสัตท์ัง้หมดหรอื
บางสว่นในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การจองซื้อหน่วยทรสัต์นัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เกินกว่า
จ านวนหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายในครัง้นี้  

(2) กรณีทีบุ่คคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดประสงคจ์ะจองซือ้หน่วยทรสัต์ในจ านวนทีอ่าจ
เป็นเหตุใหบุ้คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดดังกล่าวถอืหน่วยทรสัต์รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ได้รบั
จากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตไ์ม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(4) กรณีผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหรือตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์เกิดข้อสงสยัว่าการซื้อ
หน่วยทรสัตข์องผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตไ์ม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5) ในกรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายเหน็ว่าอสงัหารมิทรพัย์ที่กองทรสัต์จะลงทุนที่พรอ้มจะ
น าไปจดัหาประโยชน์ อาจมีมูลค่ารวมกนัแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินทุนที่กองทรสัต์ระดมทุนได ้
รวมทัง้เงนิกูย้มื 

(6) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายอาจขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการจองซื้อหน่วยทรสัต์ในบางกรณี
ตามที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายเหน็สมควร เช่น ในกรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายเห็นว่ าเป็นประโยชน์ต่อ
กองทรสัต์ หรือผู้ถือหน่วยทรสัต์ หรือกรณีที่การจองซื้อหน่วยทรสัต์อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหาร
กองทรสัต ์หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทรสัต์ หรอืในกรณีทีผู่จ้องซือ้เป็นสญัชาตอิเมรกิา แคนาดา ญี่ปุ่ น 
หรอืสญัชาติอื่นใดที่ไม่ใช่สญัชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรอืการจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่เพิ่มเติม
ดังกล่าวเป็นการกระท าอันขัดต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ การเสนอขายและการจัดสรร
หน่วยทรสัต์ ทัง้ของประเทศไทยหรอืของหรอืประเทศของสญัชาติของผูถ้ือหน่วยทรสัต์นัน้ๆ หรอืเป็นผลให้
กองทรสัตต์้องมหีน้าทีใ่นการด าเนินการเพิม่เตมิจากทีต่อ้งด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย ทัง้นี้ เพื่อเป็นการ
รกัษาผลประโยชน์ของกองทรสัต ์ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายเป็นหลกั 

(7) ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ร ับภาระในเรื่องของ
ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษต่ีางๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์อง 

(8) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ จะถือว่าผู้จองซื้อหน่วยทรสัต ์
และ/หรือ ผู้ถือหน่วยทรสัต์ ได้ท าการศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม หรือผูกพันตามข้อตกลง 
ขอ้ก าหนด สญัญา หรอืเงื่อนไขต่างๆ ทีก่องทรสัต์จะไดเ้ขา้ผูกพนัตามอ านาจทีม่ตีามกฎหมายทัง้ทีไ่ดร้ะบุไว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และ/หรอื แบบแสดงรายการขอ้มูลเสนอขายหน่วยทรสัต์ และ/หรอื ตามประกาศ ค าสัง่ 
ระเบยีบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้
ประกาศก าหนด ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนั และทีจ่ะไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ในภายหน้า 

2.7 ขัน้ตอนและวิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต ์
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ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัต์จะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์ ในกรณีต่าง ๆ 
ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนด ดงัต่อไปนี้  

2.7.1 กรณีผู้จองซ้ือไม่ได้รบัการจัดสรร หรือได้รบัการจัดสรรหน่วยทรสัต์น้อยกว่าจ านวน

หน่วยทรสัตท่ี์จองซ้ือ หรอืไม่ปฏิบติัตามขัน้ตอนการจองซ้ือ ตามท่ีระบุไว้ในส่วนท่ี 3 น้ี 

ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายหรือตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ
หน่วยทรสัตจ์ากผูจ้องซือ้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตน้์อยกว่าจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่องซือ้รายนัน้ๆ โดยไม่
มดีอกเบี้ยและ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ โดยวธิใีดวธิหีนึ่ง กล่าวคอื กรณีผู้จองซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์กับ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย การโอนเงนิอตัโนมตัิ (หรอืที่เรียกว่า “Automatic Transfer System หรอื “ATS”) 
ภายใน 5 วนัท าการ นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  และกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยก์บั
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะคนืเงนิค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร (โดยผู้
จองซื้อจะต้องแนบส าเนาสมุดบญัชธีนาคาร พรอ้มลงลายมอืชื่อ) โดยเป็นบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแส
รายวนัของผูจ้องซือ้ทีม่กีบัธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยชื่อบญัชตีอ้งเป็นชื่อเดยีวกนักบั
ผู้จองซื้อตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อเท่านัน้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายจะโอนเงนิให้แก่ผู้จองซื้อผ่านบญัชี
ธนาคารดงักล่าว หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 หรอื 10 วนัท าการ ตามล าดบั นับ
แต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ ทัง้นี้ การคนืเงนิค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซือ้ขา้งต้นจะเป็นไปตามระยะเวลา
และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยก าหนด โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีก
เกบ็เชค็ต่างส านกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์
ในสว่นทีไ่ม่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตวัแทนจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์มหีน้าที่รบัผดิชอบในการส่งคนืเงนิดงักล่าว จะต้องช าระดอกเบี้ยให้แก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 
7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรทีต่อ้งสง่คนืนับจากวนัทีพ่น้
ก าหนดเวลา ดงักล่าว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรกด็ ีไม่ว่ากรณีใดๆ หาก
ได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงนิจองซือ้คนืแลว้
โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป 

ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิคนืเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ หรอืการสญูหายในการ
จดัสง่เชค็ ซึง่ไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์เช่น ขอ้มลูชื่อ ทีอ่ยู่ 
ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น ไม่ถูกต้องหรอืไม่เป็นปัจจุบนั ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ทีไ่ดใ้หไ้ว้
กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัตซ์ึ่งเป็นผูร้บัจองซือ้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหรอื
ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

2.7.2 กรณีผู้จองซ้ือไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัต์ อนัเน่ืองมาจากการไม่สามารถเรียกเกบ็เงิน

ค่าจองซ้ือตามเชค็ค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต ์ 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์จะด าเนินการคนืเชค็ค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้อง
ซือ้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรอนัเนื่องมาจากการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ตามเชค็ค่าจองซื้อ 
โดยผูจ้องซือ้ดงักล่าวต้องตดิต่อขอรบัเชค็ฉบบัดงักล่าวคนืจากผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตวัแทนจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ ซึง่เป็นผู้รบัจองซื้อ ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สุดระยะเวลาจองซือ้ หากผู้จองซือ้ไม่ติดต่อขอรบัเชค็
ดงักล่าว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ จะจดัส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ หรือตามที่อยู่ที่ประกฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์ (แล้วแต่กรณี) โดย
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ถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัคนืเงนิค่าจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ 
และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป  

2.7.3 กรณีท่ีมีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

เมื่อสิน้สุดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ ใหผู้้จดัการการ
จดัจ าหน่าย ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง้จ านวนและคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อ ตามประกาศที่ ทจ. 
49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

(1)  มีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการรับ
หน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  

(2) มลูค่าหน่วยทรสัต์ที่จองซือ้เมื่อรวมกบัเงนิทีก่องทรสัต์กนัไวเ้พื่อลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละมูลค่า
เงนิกู้ยมืจากบุคคลอื่น (ถ้าม)ี มมีูลค่าไม่เพยีงพอทีจ่ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์และหนังสอืชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัต์ โดยให้
ยกเลกิการเสนอขายทัง้จ านวน 

(3)  มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตัง้ทรสัต์ ทรัสตี ผู้ จ ัดการ
กองทรสัต์ หรือผู้ลงทุนต่างด้าว ไม่เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในส่วนนี้ และไม่
สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

(4) ไม่สามารถโอนเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ทรสัต ีเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทรสัตใ์ห้
แลว้เสรจ็ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

(5) เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัทางด้านกฎหมาย การเงนิ เศรษฐกจิ ภาวะ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืการเมอืงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรอืการเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั
ทีม่ผีลกระทบต่อทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน 

(6) เมื่อมเีหตุที่ท าให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืหน่วยงาน
ราชการ สัง่ระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืไม่สามารถสง่มอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายได้ 

(7) มเีหตุอื่นใดตามเงื่อนไขการบอกเลกิสญัญาที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย 
(Underwriting Agreement) 

เมื่อมกีารยกเลกิการเสนอขายไม่ว่าดว้ยเหตุใด ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย จะแจง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรสัตด์งักล่าว และจะพจิารณาคนืเงนิค่าจองซือ้
หน่วยทรสัต์ โดยการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ โดยวธิใีดวธิี
หนึ่ง กรณีผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย การโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่า 
“Automatic Transfer System หรือ “ATS”) หรือการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบ
ส าเนาสมุดบญัชธีนาคาร พรอ้มลงลายมอืชื่อ) ภายใน 5 วนัท าการ นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  และ
กรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย์กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ 
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ จะคืนเงนิค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านบญัชี
ธนาคาร (โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบส าเนาสมุดบญัชธีนาคาร พรอ้มลงลายมอืชื่อ) ) โดยเป็นบญัชอีอมทรพัย ์
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หรอืบญัชกีระแสรายวนัของผูจ้องซือ้ทีม่กีบัธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยชื่อบญัชตี้อง
เป็นชื่อเดยีวกนักบัผูจ้องซือ้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้เท่านัน้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะโอนเงนิใหแ้ก่ผูจ้อง
ซือ้ผ่านบญัชธีนาคารดงักล่าว หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผูจ้องซื้อภายใน 7 หรอื 10 วนัท าการ 
ตามล าดบั นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ หรอื วนัทีร่ะงบัหรอืหยุดการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ (แล้วแต่กรณี)  ทัง้นี้ การคืนเงนิค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อขา้งต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและ
วธิกีารทีส่มาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยก าหนด โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็
เชค็ต่างส านกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี 

หากผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายหรือตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อ
หน่วยทรสัต์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวนัน้ได ้อนัเนื่องจากความผดิพลาดของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหรอื
ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์จะช าระดอกเบี้ยใน
อตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นบัแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าวนัน้จนถงึวนัทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่าย
หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ช าระเงนิค่าจองซือ้จนครบถว้น 

ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการโอนคนืเงนิค่าจองซือ้เขา้บญัชธีนาคารของผู้จองซือ้ หรอืการสญู
หายในการจดัส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผดิของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ เช่น 
ขอ้มลูชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วนตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ทีไ่ดใ้หไ้วก้บัผูจ้ดัการการ
จดัจ าหน่ายหรอืตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ไม่ถูกต้องหรอืไม่เป็นปัจจุบนั ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหรือ
ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์จะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

2.8 วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

ผู้จดัการกองทรสัต์ได้แต่งตัง้บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ( “ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย์”) เป็นนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ให้กบักองทรสัต์ และให้บรกิารรบัฝากใบทรสัต์ที่จองซื้อในการ

เสนอขายครัง้นี้แลว้ กล่าวคอื ผู้จองซือ้สามารถใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ และเขา้สู่ระบบซือ้ขาย

แบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทันที ทัง้นี้  เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหน่วยทรัสต์ในตลาด

หลกัทรพัย์ (SET) ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรพัย์อนุญาตให้หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เริม่ท าการซื้อขายได้ใน

ตลาดหลกัทรพัย์ (SET) ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ผู้จองซื้อจะขอรบัใบทรสัต์ โดยผู้จองซื้อหลกัทรพัย์จะไม่

สามารถขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย ์(SET) ได ้จนกว่าจะไดร้บัใบทรสัต์ 

ดงันัน้ ในการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ด าเนินการ

ในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดงัต่อไปนี้คอื 

(ก) ในกรณีทีผู่้จองซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์โดยใหอ้อกใบทรสัต์ในนามของผูจ้องซื้อ นาย

ทะเบยีนหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ คอื ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะท าการสง่มอบใบทรสัต์

ตามจ านวนที่ได้รบัการจดัสรรให้แก่ผู้ได้รบัการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั 

ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันท าการ นับจากวนัปิดท าการจองซื้อ

หน่วยทรสัต์ (โดยไม่รวมวนัปิดท าการจองซือ้) ในกรณีนี้ ผู้ได้รบัการจดัสรรจะไม่สามารถ

ขายหน่วยทรสัต์ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย ์(SET) ไดจ้นกว่าจะได้รบัใบทรสัต ์
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ซึง่อาจจะไดร้บัภายหลงัจากทีห่น่วยทรสัตข์องกองทรสัตไ์ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ท าการซือ้ขาย

ในตลาดหลกัทรพัย ์(SET) 

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ จะฝาก

หน่วยทรสัต์ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย ์ซึ่งผู้จองซือ้จะต้องมบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์

อยู่ กรณีนี้ นายทะเบียนหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ คือ ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ จะออก

ใบทรสัต์ในชื่อของ “บรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และ

ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหน่วยทรสัต์ที่บรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝาก

อยู่ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการนับจากวนัปิดการจองซือ้ 

ในขณะเดยีวกนั บรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่าวจะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหน่วยทรสัต์ที่ผูจ้อง

ซือ้ฝากไว ้ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บัจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรสัตท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาด

หลกัทรพัย์ (SET) ได้ทนัททีี่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อนุญาตให้หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ท า

การซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์(SET) 

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้เลอืกใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์ าเนินการตามขอ้ 2.8 (ข) ชื่อของผูจ้องซือ้ใน

ใบจองซื้อจะต้องตรงกบัชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝาก

หลกัทรพัย์ไว้ในบญัชีของบรษิัทหลกัทรพัย์ดงักล่าว มฉิะนัน้แล้ว ผู้จดัการกองทรสัต์ขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการออกใบทรัสต์ให้แก่ผูจ้องซือ้ ดงัมรีายละเอยีดและวธิกีารตามขอ้ 

2.8 (ก) แทน 

(ค) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต์ แต่ประสงคท์ี่จะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหน่วยทรสัต์ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์

สมาชกิเลขที่ 600 ในกรณีนี้ ผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการน าหน่วยทรสัต์ที่ได้รบัการ

จดัสรรฝากไว้กบัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชี

จ านวนหน่วยทรสัต์ตามจ านวนที่ผู้จองซื้อได้รบัการจดัสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ

นบัจากวนัปิดการจองซือ้  

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์จะต้องกรอกขอ้มูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ไดแ้ก่ “ขอ้มูล

เพิ่ม เติมส าหรับด าเนินงานตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” 

ส าหรบัผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล และเอกสาร “ค ารบัรองสถานะนิตบิุคคล

และค ายนิยอมเปิดเผยขอ้มูลตาม FATCA” ส าหรบัผูจ้องซือ้นิตบิุคคลเท่านัน้ พรอ้มลงนาม

รบัรองความถูกต้องของขอ้มูล และน าส่งให้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตวัแทนจ าหน่าย

หน่วยทรสัต์ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.1.3 ที่ผูจ้องซื้อประสงคจ์ะจองซือ้ พรอ้มเอกสารจองซื้อ

อื่น ๆ ทัง้นี้ หากผูจ้องซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรอืน าส่งแบบสอบถามส าหรบัตรวจสถานะ 
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FATCA หรอืกรอกขอ้มูลไม่ครบถ้วน ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการออกใบทรสัต์

ในนามผูจ้องซือ้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2.8 (ก) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รบัการจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรสัต์ที่ได้รบัการจดัสรรในตลาด

หลกัทรพัย์ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหน่วยทรสัต์ออกจากบญัชขีองบรษิัทผู้ออก

หลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้สามารถตดิต่อไดท้ีศู่นยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึง่จะมี

ค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรสัต์ตามอตัราที่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ก าหนด ทัง้นี้ การ

ถอนหน่วยทรสัตท์ีฝ่ากไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 จะตอ้งใช้

เวลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผู้จองซื้อที่น าฝากหน่วยทรสัต์ในบญัชีดงักล่าวอาจจะไม่

สามารถถอนหน่วยทรสัต์ได้ทนัภายในวนัที่หน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ เริม่ท าการซือ้ขาย

ไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์(SET) 

ทัง้นี้ หากผูจ้องซือ้ไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการ
ออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ตามขอ้ 2.8 (ก) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

3. ราคาหน่วยทรสัตใ์นตลาดรอง 

ราคาในตลาดรองของหน่วยทรสัตใ์นปี 2562 และในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ปี เดือน 
ราคาเฉล่ีย 

(บาทต่อหน่วย) 
ราคาสูงสุด 

(บาทต่อหน่วย) 
ราคาต า่สุด 

(บาทต่อหน่วย) 
มูลค่าการซ้ือขาย 

เฉล่ียต่อวนั (ล้านบาท) 

2562 

มกราคม 12.85 13.20 12.60 3.73 
กุมภาพนัธ ์ 13.59 13.70 13.20 4.12 
มนีาคม 13.88 14.30 13.50 2.39 
เมษายน 13.95 14.20 13.70 2.28 
พฤษภาคม 14.13 14.40 13.90 2.72 
มถุินายน 15.21 16.40 14.10 6.49 
กรกฎาคม 16.07 16.90 15.20 4.31 
สงิหาคม 16.03 16.50 15.10 2.27 
กนัยายน 17.18 17.60 16.50 4.05 
ตุลาคม 17.07 17.30 16.90 3.48 

พฤศจกิายน 16.80 17.20 16.40 6.50 
ธนัวาคม 16.41 16.70 16.00 4.83 

2563 

มกราคม 17.13 17.40 16.70 6.71 
กุมภาพนัธ ์ 16.89 17.30 16.10 2.59 
มนีาคม 14.63 17.20 13.30 4.93 
เมษายน 14.22 14.90 13.70 1.84 
พฤษภาคม 14.01 14.50 13.60 2.00 
มถุินายน 14.10 14.40 13.50 0.74 
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หมายเหตุ: ขอ้มลูราคาเฉลีย่และราคาต ่าสดุ ไม่รวมขอ้มลูวนัทีไ่มม่กีารซือ้ขาย  

 
4. ประมาณการค่าใช้จา่ยต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายครัง้น้ี 

ประมาณการค่าใช้จา่ยในการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ มูลค่าไม่เกิน  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) (บาท) 

ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์ ประมาณ 200,000 
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูเสนอขายหน่วยทรสัต์ ประมาณ 340,000 
ค่ าใช้จ่ ายอื่นๆ  เช่น  ค่ าจดทะเบียนสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย ์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยทรสัต์ ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าผูป้ระเมนิ
ราคาอสิระ  ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิ ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
(Underwriting Fee) ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการจดัหาเงนิกูย้มื ค่าตรวจสอบ
เชงิวศิวกรรม ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัช ีค่าพมิพ์หนังสอืชี้ชวนและใบจอง
ซือ้ และค่าใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธก์ารเสนอขายหน่วยทรสัต ์เป็นตน้ 

ประมาณ 139,460,000 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ส้ิน ประมาณ 140,000,000  

หมายเหตุ: ประมาณการค่าใชจ้่ายดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่กบัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนัทีก่องทรสัต์เขา้ลงทุน 

 

 



                        

                                                   ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน

ชื่อกองทรัสต ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ

ชื่อบริษัทผูจัดการกองทรัสต บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเมนท จํากัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล

1. การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยบริษัทผูจัดการกองทรัสต
1.2 ในกรณีเปนการเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการเพิ่มทุน
1.2.1 กรรมการบริหาร
ขาพเจาในฐานะกรรมการบริหารและหรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบการจัดการงบการเงิน
ของกองทรัสต ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน
รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดสงผานระบบอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดสงผานระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสารแนบทายนี้) ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 แลว
ดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน
ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา

(1) งบการเงินของกองทรัสตและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของ แบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสต  ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสตแลว

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และระบบ การบริหาร
จัดการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะทําใหการเปดเผยขอมูลของบริษัทและกองทรัสตมีความถูกตองครบถวน  รวมทั้ง
เพื่อใหการจัดการกองทรัสตเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต และประโยชนของกองทรัสต

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ*

 ___________________นาง สโรชา บุรี กรรมการบริหาร

ในฐานะผูจัดการกองทรัสต และในฐานะผูไดรับมอบหมายจากทรัสตีใหดําเนินการแทนกองทรัสต

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําใหบุคคล
ใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขาย หลักทรัพย
ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อได เกิดจากการที่
บุคคลดังกลาวอยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือ
ทางจิตหรือไดรับการผอนผันจากสํานักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจําเปนและสมควรผูเสนอขายหลักทรัพยไมจําตอง
จัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวน

1

-นางสโรชา บุรี-
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน

ชื่อกองทรัสต ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ

ชื่อบริษัทผูจัดการกองทรัสต บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเมนท จํากัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล

1. การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยบริษัทผูจัดการกองทรัสต
1.2 ในกรณีเปนการเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการเพิ่มทุน
1.2.1 กรรมการบริหาร
ขาพเจาในฐานะกรรมการบริหารและหรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบการจัดการงบการเงิน
ของกองทรัสต ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน
รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดสงผานระบบอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดสงผานระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสารแนบทายนี้) ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 แลว
ดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน
ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา

(1) งบการเงินของกองทรัสตและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของ แบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสต  ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสตแลว

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และระบบ การบริหาร
จัดการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะทําใหการเปดเผยขอมูลของบริษัทและกองทรัสตมีความถูกตองครบถวน  รวมทั้ง
เพื่อใหการจัดการกองทรัสตเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต และประโยชนของกองทรัสต

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ*

 ___________________นาง ประพีร บุรี ประธานกรรมการ

ในฐานะผูจัดการกองทรัสต และในฐานะผูไดรับมอบหมายจากทรัสตีใหดําเนินการแทนกองทรัสต

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําใหบุคคล
ใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขาย หลักทรัพย
ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อได เกิดจากการที่
บุคคลดังกลาวอยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือ
ทางจิตหรือไดรับการผอนผันจากสํานักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจําเปนและสมควรผูเสนอขายหลักทรัพยไมจําตอง
จัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวน

2

-นางประพีร์ บุรี-
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน

ชื่อกองทรัสต ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ

ชื่อบริษัทผูจัดการกองทรัสต บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเมนท จํากัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล

1. การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยบริษัทผูจัดการกองทรัสต
1.2 ในกรณีเปนการเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการเพิ่มทุน
1.2.1 กรรมการบริหาร
ขาพเจาในฐานะกรรมการบริหารและหรือผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบการจัดการงบการเงิน
ของกองทรัสต ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน
รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดสงผานระบบอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดสงผานระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสารแนบทายนี้) ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 แลว
ดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน
ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา

(1) งบการเงินของกองทรัสตและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของ แบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสต  ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสตแลว

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และระบบ การบริหาร
จัดการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะทําใหการเปดเผยขอมูลของบริษัทและกองทรัสตมีความถูกตองครบถวน  รวมทั้ง
เพื่อใหการจัดการกองทรัสตเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต และประโยชนของกองทรัสต

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ*

 ___________________นาย อรรถกร เนตรเนรมิตรดี กรรมการผูจัดการ
และหัวหนาแผนกบัญชี

ในฐานะผูจัดการกองทรัสต และในฐานะผูไดรับมอบหมายจากทรัสตีใหดําเนินการแทนกองทรัสต

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําใหบุคคล
ใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขาย หลักทรัพย
ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อได เกิดจากการที่
บุคคลดังกลาวอยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือ
ทางจิตหรือไดรับการผอนผันจากสํานักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจําเปนและสมควรผูเสนอขายหลักทรัพยไมจําตอง
จัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวน

3
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน

ชื่อกองทรัสต ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ

ชื่อบริษัทผูจัดการกองทรัสต บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเมนท จํากัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล

1. การรับรองความถูกตองของขอมูลโดยบริษัทผูจัดการกองทรัสต
1.2 ในกรณีเปนการเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการเพิ่มทุน
1.2.2 กรรมการบริษัทที่ไมใชผูบริหาร
ขาพเจาในฐานะกรรมการคนอื่นของบริษัทนอกจาก 1.2.1 ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดสงผานระบบอิเล็กทรอนิกสของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดสงผานระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสารแนบทายนี้) ณ วันที่
20 กรกฎาคม 2563 แลว ดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา
ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ  ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

 ___________________นาง ทิพยภาพร เกิดผล กรรมการอิสระ

ในฐานะผูจัดการกองทรัสต และในฐานะผูไดรับมอบหมายจากทรัสตีใหดําเนินการแทนกองทรัสต

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําใหบุคคล
ใด ยังไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว ผูเสนอขาย หลักทรัพย
ตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อได เกิดจากการที่
บุคคลดังกลาวอยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจากเจ็บปวยทางรางกายหรือ
ทางจิตหรือไดรับการผอนผันจากสํานักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจําเปนและสมควรผูเสนอขายหลักทรัพยไมจําตอง
จัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวน
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ชื่อบริษัทผูจัดการกองทรัสต บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเมนท จํากัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ชื่อกองทรัสต ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล

การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

ขาพเจาในฐานะผูมีอํานาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินของผูออก และ/หรือ ผูเสนอขาย
หลักทรัพย ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือ
ชี้ชวน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จัดสงผานระบบอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดสงผานระบบมีรหัสปรากฏตามเอกสารแนบทายนี้) ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563แลว ดวย
ความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไม
ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ

หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

เวนแตขอมูลในเรื่องรายงานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตจะลงทุนเพิ่มเติม ของ
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสต และหนังสือชี้ชวนที่ขาพเจาใชขอมูลจาก รายงานการประเมินคา
อสังหาริมทรัพยที่จัดทําโดยบริษัท โจนส แลง ลาซาลล (ประเทศไทย) จํากัด และรายงานการประเมินคา
อสังหาริมทรัพยที่จัดทําโดยบริษัท ซีบีอารอี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เปน
อยางดี

ชื่อ ลายมือชื่อตําแหนง

 ___________________นาย สาวิตร ศรีศรันยพงศ ผูอํานวยการอาวุโส

5

-นายสาวิตร ศรีศรันยพงศ์-



                        

                                                                         ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust (BOFFICE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 – 4 

 
กรณุาสแกนเพ่ือรบัเอกสาร 


